
Biêu mu 18 

DiJ HQC DA NANG 
TRUO'NG  DJJ HOC BACH  KHOA 

THÔNG BAO 
Cong khai thông tin cht lnqng dào to thirc t nám h9c 2022-2023 

(Kern theo Cong vOn sO: A4 /DHBK-TCHC ngOy,2 thOng 4 nOm 2O22) 

A. Cong khai thông tin v quy mô dào to hin ti 

SIT Khi ngành 

Quy mô sinh viên hin ti 

lien si Thac si 
Dii hçc 

ChInh quy Vfra lam viva h9c 

Tngs 63 439 15646 45 

I KhingànhI x x 48 x 

2 Khi ngành II x x x x 

3 Khôi nganh III x x x x 

4 KhingànhIV 3 11 488 x 

5 KhingànhV 60 428 14875 45 

6 Khi ngành VI x x x x 

7 Khingành VII x x 235 x 

B. Cong khai thông tin v sinh viên tt nghip và t' I sinh viên Co vic lam sau 1 näm 

STT Kh6i ngành 
S sinh 
viêntôt 
nghiep 

Phân loi tt nghip 
(%) SL 

SVTN có 
iêc lam 

SL 
SVTN 

dang hçc 
nâng cao 

lông 
SVTN 
thrçrc 

khão sat 

Ty l sinh viên 
tt iighip có 
viêc lam san 1 

nam ra 
truOng (%)* 

Loii 
xuat sac 

Loi 
giOi 

Loi 
khá 

Tôngs 2277 44 253 1328 1819 43 1907 98% 

1 Khôi ngành I 34 0 0 26 

2 Khi ngành II 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Khi ngành III 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Khi ngành IV 45 1 9 32 42 3 45 100% 

5 KhéingãnhV 2142 36 203 1336 1734 39 1813 98% 

6 Khi ngành VI 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Khi ngành VII 56 7 41 0 40 1 49 83,7% 

(*) T' 1 SVTN có vic am tinh theo cong thirc: 
((SL SVTN có vic lam + SL SVTN dang hQc nâng cao)/tOng so SVTN dugc khào sát)*  lxx 

C. Cong khai các mon h9c ci.ia timg khóa hoc, chuyên ngãnh 

STT Ten mon hoc 
Miic dIch 
mon h9c 

So tin chi 
Lch trInh giãng 

dy 
Phirong pháp dánh giá sinh 

Viêfl 

I http://sv.dut.udn.vn!G ListHocPhan.aspx 
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D. Cong khai thông tin v giáo trinh, tài 1iu tham khão do co s giáo dic t chüc biên son 

STT 
Ten giáo trinh, tài lieu tham kháo 

, 
(ke ca giao trinh then tu) 

Nãrn 
xuat 
ban 

Kê hoach soan 
thão giáo trinh, 

tài lieu tham 
khao (ke ca giao 

trInh diên tfr) 

1 
Giao thông do th và thit k duông ph6 / Phan Cao ThQ, TrAn Thj Phuong 
Anh 

1995 

2 
Giáo trinh Co hpc kt cu: H siêu tTnh / Dào Ng9c Th Lrc, Phan DInh 
Hào 

1995 

3 Gia cong composite / Doàn Thj Thu Loan 1996 

4 Giáo trInh 1p dt và sira chUa may / Dinh Minh Diem 1996 

5 May din. T.2 / TrAn Van Chinh 1996 

6 Bài t.p Lp trInh Java co bàn (Co ki giài) / Hu'nh Cong Pháp 1997 

Các qua trInh và thi4t bj cong ngh sinh h9c trong Cong nghip / Lê Van 
Hoàng 

1997 

8 Co s& di truyn và cong ngh gen I TrAn Th Xô, Nguyn Th Lan 1997 

9 Giáo trInh Co s& thit k may / Nguyn Van Yn, Vu Thj Hanh 1997 

10 Khai théc süa chüa - gia c6 cong trInh cAu I Hoàng Phuo'ng Hoa 1997 

11 Vi sinh vt cong nghip / Lê Xuân Phucing 1997 

12 Dai cuong hOa hUu Co / Dào Hung Cuäng 1998 

13 May din. T. 1 / TrAn Van ChInh 1998 

14 ThI nghim dng Co cl& trong / BCti Van Ga 1998 

15 Thüy 1rc. T. 1 / Nguyn Th HUng 1998 

16 Giáo trInh chi tit may / Nguyn Van Yn 1999 

17 Giáo trInh v k9 thut I Nguyn D 1999 

18 K toán trong quán trj doanh nghip / BUi NE Thanh Ha 1999 

19 
Mo hInh hoá qua trInh cháy trong dng co dt trong / BUi Van Ga, Phm 
Xuân Mai, Trân Van Nam, Trân Thanh Hâi TUng 

1999 

20 Giáo trInh dnh giá san phâm xây dtrng / Trn Thj Bch Dip 2000 

21 Co sx Co hçc irng ding / Dng Vit Cuong, Phan K5' PhUng 2001 

22 Hçp chat hthi co hidrocabon / Dào HUng Cuô'ng 2001 

23 K thut nhit / Hoàng Ng9c Dng, Thai Ngoc Son 2001 

24 Sirc bn vt Iiu. Ti I Lê Vit Giãng, Lê Vit Thành 2001 

25 Tin h9c img dicing trong quàn 1: Foxpro và trng diing / Phan Huy Khánh 2001 
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STT 
Ten giáo trInh, tài lieu tham khão 

(ke ca giao trinh then ttr) 

NArn 
xuat 
ban 

K hoach son 
thão giao trmnh, 

tat lieu tham 
khao (ke ca giao 

trInh din tü) 

26 
Dng dt và k thut diu khiên kt cu ch6ng dng dt I Hoàng Phixang 
Hoa, Nguyen Van Nam, Dng Cong Thut 

2002 

27 Giáo trinh K thut c khI / Hoâng Minh Cong 2002 

28 Giáo trInh K thut do lu&ng I Nguyn Hoàng Mai 2002 

29 
Phãn tIch vâ thit k giái thut / Nguyn Thanh BInh, Phm Mirth Tun, 
D.ng Thiên Binh. 

2002 

30 
Phucing pháp giái bài tp co th d 1iu quan h / Nguyn Dirc Thuân, 
Trucing Ngçc Châu. 

2002 

31 Phuong pháp tInh / Nguyn Th Hiing, TrAn Van ChInh 2002 

32 Tin hçc irng dung trong tInh toán / Trân Van ChInh 2002 

33 Giáo trInh Cong ngh kim loai. T. 1: K5 thut due / Hoang Minh Cong 2003 

34 
Giáo trinh 1 thuyt xác sut và thng kê toán (Dung cho sinh viên các 
ngành k thu.t và kinh tê) / Thai Xuân Tiên, Dng Cong Hanh, Dng NgQc 
Due 

2003 

35 L.p trInh logic trong Prolog / Phan Huy Khánh 2003 

36 May din: L' thuyt và Bài tp / Trn Van ChInh 2003 

37 Nn và móng / Lê Xuân Mai (chi:r biên) 2003 

38 Qua trInh cháy trong dng ca d& trong / Bii Van Ga 2003 

39 Bâi tp thut nhiêt / BCii Hâi, Hoàng Ng9c Dng 2004 

40 Cong ngh san xut gm str / Nguyn Van Dung 2004 

41 Giáo trInh Diu hoà không khI I VO ChI ChInh 2004 

42 Giáo trInh kim loai thit bi nhiêt / Dinh Minh Diem 2004 

43 Giáo trInh Thirc hành Tin h9c di cuong / Nguyn Thanh Binh 2004 

44 HOa di cuong / Dâo Hung Cung 2004 

45 Qua trinh cháy trong dng co d6t trong I Büi Van Ga 2004 

46 Thit k mô hInh 3D AutoCad 2008 / Nguyn D 2004 

47 Thông tin sçii quang I Nguyn Van Tun 2004 

48 Giáo trinh cam bin cong nghip / Hoàng Minh Cong 2005 

49 Gio trInh mch dien tir ttrang tr và s6 / Nguyn Hoang Mai 2005 

50 Giáo trInh Sirc bn vt 1iu. T.2 / Phan KS'  Phüng, Thai Hoàng Phong 2005 

51 H thng may và thit bt l4nh I Dinh Van Thun, VO ChI ChInh 2005 
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STT 
Ten giáo trinh, tài lieu tham khão 

(ke ca giao trinh then tu) 

Närn 
xuat 
ban 

K hoch son 
thâo gião trInh, 

tài lieu tham 
khao (ke ca giao 

trInh diên tü) 

52 Hu&ng dn thit k dithng ô to I Phan Cao Tho 2005 

53 Kiêm thr phAn mm I Nguyn Thanh BInh 2005 

54 KS'  thuât do c khI / Luu Dirc Bmnh, Châu Manh Lirc. 2005 

55 KS'  thut nhit din / Phan Quang Xung, Hoang Ng9c Dng 2005 

56 Là hon và thit b d& / Dào Ng9c Chân, Hoàng Ngçc Dng 2005 

57 

Nghiên ciru bin dng kin to vâ dirt gay sinh chn phiic vi xây dirng 
các cong trInh kin yen biên / Phan TrQng Trjnh, Nguyn Van Hu&ng, Ngô 
Van Liêm... 

2005 

58 Tucrng thIch din tü I Tang Tn Chin 2005 

59 Giáo trjnh cam bin cong nghip / Hoang Minh Cong 2006 

60 Giáo trInh TIn hiu vâ He thng / Büi Thj Minh Tü 2006 

61 LS'  thuy& dêo và tr bin / Phan K5' Phing, Dng Vit Cuonng 2006 

62 Sirc bn vt lieu. T. 1 I Lê Vit Giáng, Phan KS' Phing 2006 

63 Thüy 1irc. T. 1 / Nguyn Th Hung 2006 

64 AutoCad 2006. Tp 1: 2D / Nguyn D 2007 

65 
Cung cp nhiên Iiu trong dng con dt trong / Tr.n Van Nam, Duonng Vit 
Dung 

2007 

66 Dr báo và k hoch trong kinh doanh / Büi Nir Thanh Ha 2007 

67 Giáo trinh các phuang pháp gia Cong d.c bit I Dinh Minh Diem 2007 

68 
Giáo trInh Xü I ânh s / Hunh H Hung, Nguyn TrQng Nguyen, VO 
Dirc Hoàng 

2007 

69 
Hu&ng dn tInh toán thit k thit bj din. P. 1: May ngt din cao áp / Lê 
Thânh Bäc, Vô Nhu Tiên, Lê Van Quyn, Dixcvng Ng9c Thç. 

2007 

70 
Nang lucing mt tri: L thuyt và rng d11ng / Nguyn Ban, bang Duong 
Hung 

2007 

71 C, thjt và ch bin cong nghip I Lê Van Hoàng 2008 

72 Giáo trInh K5 thut chiu sang / Lê Thành BAc 2008 

73 Thông tin Vi ba - V tinh / Nguyn Van TuAn 2008 

74 Giáo trInh KS' thuê4 thi cong xây dirng I Lê Khánh Toân 2009 

75 K5 thut diên / Nguyn Hng Anh, Büi Tn Lçii 2009 

76 Nang luçing mt tr&i: L thuyt vâ irng diing / Hoang Ducing Hung 2009 
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STT 
Ten giáo trInh, tài lieu tham idião 

(ke ca giao trrnh then tir) 

Nàm 
xuat 
ban 

K ho3ch son 
thão giao trInh, 

tai hçu tham 
khao (ke ca giao 

trinh din tfr) 

77 Toán cao cp. Phn II: Dai s6 và tuyn tInh I Dng Ng9c Dic 2009 

78 Tuc bin nhit din / Phan Quang Xung 2009 

79 COng ngh nuôi cAy mô và th bào thirc 4t / Lê Van Hoàng 2010 

80 Giáo trInh COng ngh kim 1oi. T. 1: K thut düc / Hoàng Minh COng 2010 

81 
Giáo trinh COng ngh kim lo.i. T.2: Gia cong kim 1oi bang áp 1irc / Luu 
Due HOa 

2010 

82 Giáo trInh COng ngh kim loai. T.3: Han và cAt kim 1oi / Dinh Minh Diem  2010 

83 Giáo trmnh nguyen 1 k toán / Bii Nü Thanh Ha 2010 

84 
Giáo trInh Tin hçc di cung / Nguyn Thanh Bmnh, Phan Thanh Tao, 
Nguyen Tn Khôi, Hu'nh Hiu Hung, Hu'nh Cong Pháp. 

2010 

85 
L thuyt xác suAt và th6ng kê toán / Dng Ng9c Di,ic, Nguyn Ngçc 
Siêng. 

2010 

86 Phucmg pháp phAn tr h&u hn trong chAt lông / Nguyn Th HUng 2010 

87 Giáo trmnh cong ngh kim loai / Dinh Minh Diem 2011 

88 
K thut thi cOng / Lê Khánh Toãn, Phan Quang Vinh, Dng Hung CAu, 
Dng Cong Thut, Dinh Thj Nhu Thão 

2011 

89 Nhit k thut / Nguyn Bn, Hoàng Ngçc Dng 2011 

90 Phi.rang pháp tInh / Nguyn Th HUng, Tr.n Van ChInh 2011 

91 H th6ng diu khin tir dng thUy 1irc / Tr.n Xuãn Thy 2012 

92 Nba may thñy din I La Van Ut, Dng Qu6c Thng, Ngô Van DuOng 2012 

Sü diing Pro / Engineer Wildfire xây dmg ban ye và 1p trInh CNC ' 
Nguyn VAn Yen, NgO Tan Thông 

2012 

Bâo v rcfle và tir dng hoá trong h thng din / Lê Kim Hung, Doàn 
Ng9c Mirth Tü. 

2013 

95 Cong trInh ngm I Lê VAn Lc, Hoàng Phucing Hoa 2013 

96 Giáo trinh MATLAB / Phan Thanh Tao 2013 

97 Nhp mon tin h9c / Phan Huy Khánh, Phan ChI TUng 2013 

98 Phucing pháp tInh / Nguyn Th HUng, Trn VAn ChInh 2013 

Thit k nguyen i may: Si:r diing ph.n mm Pro / Engineer version 5 / Lê 
Cung 

2013 

100 Di s tuyn tInh I Thai XuAn Tiên, Nguyn Vit Dirc, Bang Ng9c Diic 2014 
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STT 
Ten giao trinh, tat lieu tham khao 

.. 
(ke ca giao trinh then ttr) 

Näm 
xuat 
ban 

K hoach soan 
tháo giáo trinh, 

tat lieu tham 
khao (ke ca giao 

trinh diên tfr 

101 
O to và o nhim môi trrnYng / Büi Van Ga, Van Th Bong, Pham Xuân 
Mai, Trân Van Nam, Trân Thanh Hài Tüng 

2014 

102 TInh nhit thit bj là hoi / Hoàng Ngçc Dng, Dâo Ng9c Chân 2014 

103 
TInh toán thi&t k h thng diu hoà không khI hin di / Dinh Van Thun, 
VO ChI Chmnh 

2014 

104 Co hçc dt/Lê Xuân Mai, D H&uDo 2015 

105 Giáo trInh K thuât diên / Lê Thành Bc 2015 

106 Lp trInh trrc quan / VO Trung Hung 2015 

107 ThAm djnh dir an du Ui xây drng / Büi Nfr Thanh Ha, Phan Hông Sang 2015 

108 Thit lap các bàn v trong d an chi tit may / Nguyn Van Yen 2015 

109 Tin h9c irng diing trong tinh toán / Trn Van ChInh 2015 

110 Tnrng din tir: L' thuyt và Bài tp / Trn Van ChInh 2015 

111 Ca hc kt cu - H siêu tinh / Dào Ng9c Th Lrc, Phan Dinh Hào 2016 

112 Giáo trinh Ca khI di cuong / Luu Di:rc HOa 2016 

113 Giáo trInh 1p trinh ham / Phan Huy Khánh 2016 

114 Giáo trInh Ngôn ngir hInh thüc / Nguyn Thanh Binh 2016 

115 Giáo trInh Src bn vt 1iu. T.1 / Phan KS'  Phüng, Thai Hoang Phong 2016 

116 Giáo trinh thông gió / Nguyn DInh Hun 2016 

117 LptrInhhàm/PhanHuyKhánh 2016 

118 
MasterCAM 9.1 1p trinh CNC nâng cao. T.1: Hung dn sir dung / 
Nguyen Van Yen, Ngô Tan Thông 

2016 

119 Thit k cAu thép / Nguyn Xuân Toàn, Nguyn Van M5 2016 

120 Thit k thrc nghim trong co khI / Luu Di.irc BInh 2016 

121 TInh toán trong cong ngh gm sr / Nguyn Van DUng 2016 

122 
Trang b cong ngh và cp phôi tir dng / Châu Manh Lrc, Phm Van 
Song 

2016 

123 
Bâi tap Tin hoc di ci.rong: Vit bang ngôn ngU C dành cho sinh viên ' 
kS' thu4t / Nguyn Van Nguyen 

2017 

124 Bào v các ph.n tCr chInh trong h thong din / Lé Kim Hung 2017 

125 
Dc dim xói 1&, bi tu ti dài yen biên Quáng Nam / Lê DInh Mu, 
Nguyen ChI Công, Phm Ba Trung. 

2017 
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STT 
Ten giao trtnh, tai lieu tham khao 

.. . (ke ca giao trinh then tu) 

Nàm 
xuat 
ban 

K hoch son 
thão giáo trInh, 

tai lieu tham 
khao (ke ca giao 

trInh then tfr) 

126 Giáo trInh c s& thit k nhà xu&ng cong nghip I Truang Hoài ChInh 2017 

127 
Giáo trinh H th6ng truyn dng thüy hrc và khI nén I Tr.n Ng9c Hái, 
Trân Xuân Thy 

2017 

128 
Giáo trInh quãn 1' tài nguyen rirng vã da dng sinh h9c I Phm Thj Kim 
Thoa 

2017 

129 Giáo trinh thit bj nâng chuyn / Nguyn Van Yen 2017 

130 
Giáo trinh Thông tin s / Büi Thj Minh Tü, Hoàng Lê Uyên Thic, Nguyn 
Duy Nht Vin 

2017 

131 Ngn mch trong h thng din I Lê Kim Hung, Doàn Ng9c Minh Tü 2017 

132 
Quãn l tài nguyen rrng và da dng sinh h9c / Phm Thj Kim Thoa (Chü 
biên), Nguyn Thj Tiên 

2017 

133 Thi.rc hành k thut do co khI / Lru Dirc Binh 2017 

134 
H thông din gió và mt trM : V.n d - Giãi pháp I Lui.i Ngvc An, Phan 
Dinh Chung, Doàn Anh Tuân. 

2017 

135 Giáo trInh dc hçc mOi trixäng / Lê Phixóc Cung 2018 

136 Hinh h9c ha hinh I Nguyn Di'rc S, Duong Thç, Ton NU Huy&n Trang 2018 

137 
L' thuyt tnrxng din tr vi các chuang trinh Matlab / TrAn Van ChInh, 
Phan Van Hiên 

2018 

138 
Giáo trinh am hpc kiti triic: Ljch s&, phi.rong pháp tInh toán thit k óng ding/ 
TS. KTS Nguyen Anh Tuân 

2018 

139 Giáo trInh Kinh t xây drng I Pham Anh Dtrc 2019 

140 Giáo trinh k thut vi diu khin PlC / Dtng PhuOc Vinh 2019 

141 Giáo trinh kinh t doanh nghip / Lê Thj Kim Oanh 2019 

142 K thut gia cong Ca / Luu Di1rc BInh 2019 

143 K thu.t xCr 1 khI phát thai / Pham Duy Vu 2019 

144 K thut cháy I Hoàng Ng9c Dng 2019 

145 Giáo trinh cong ngh hóa du I Nguyn Thj Diu Hang 2019 

146 Giáo trInh truyn dng Ca khI / Nguyn Van Yn, Vu Thj Hnh 2019 

147 
May din vri các chi.rcng trInh Matlab / Phan Van Hin, Tr.n Van 
ChInh. 

2019 

148 Rung chn nn dt do hot dng thi Cong xây dirng/ TS. Nguyn Lan 2019 

149 Hot tãi va dánh giá khã näng chju hot tãi cong trinh c.u/TS.Nguyn Lan 2019 
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STT 
Ten giao trinh, tai lieu tham khao 

., . (ke ca giao trinh then tir) 

Näm 
xuat 
ban 

K hoch sotn 
thäo giáo trInh, 

tai lieu tham 
khao (ke ca giao 

trjnh din tfr) 

150 Huàng dn thrc hành thi nghim cong trInh cAul TS. Nguyn Lan 2019 

151 
Phãn tich và thi& k kt cAu xây dimg bang phAn mm SAP2000 : Version 
14(Táibán)Tp 1 vàTp2/ GS.TS.NguynViêtTrung 
TS. Nguyn Lan; KS. Tnrang Minh PhtrOc 

2019 

152 
Giáo trinh da chAt cong trinh / Nguyn Thj NgQc Yn (Chü biên), Tran 
Khäc Vi. 

2020 

153 
Giáo trinh khai thác và thi nghim cu: Dãnh cho hQc viên các tnx&ng di 
hQc và cao dang chuyênh ngành K thut xây drng cong trinh giao thông / 
Hoang Phuong Hoa. 

2020 

154 
Th%rc hãnh 1p trinh gia cong trên may CNC / Luu Düc Binh (Chü biên), 
Iran Phi.rc Thanh, Iran Minh Thông. 

2020 

155 Giáo trinh h th6ng din và din tfi trén ô tO / Phm Qu6c Thai. 2020 

156 
Role k thut s báo v h th6ng din I: Sách chuyên khào / Lê Kim 
Hmg, Vu Phan Huân. 

2020 

157 
Diu khin truyn dng din trong cong nghip (Giáo trInh dàng cho k5 
si.r, sinh viên ngành Din và nganh K thut diêu khiên và Tir dng hóa các 
truO'ng dai  hçc k thut) / Büi Quoc Khánh, Doàn Quang Vinh... 

2020 

158 Giáo trInh Ca 1 thuyM / Nguyn Van Yn (CB), Nguyn Th Kim Loan 2021 

159 
Phtrong pháp s6 bai toán üng xr cüa dAm, thm trên nn dng 1irc hçc và 
bài toán diêu khien két cau chông dng dat! PGS.TS Hoàng Phi.rong Hoa 

2021 

160 Giáo trInh Môi trtr&lg / Nguyn Dinh HuAn (CB) 2021 

161 L thuyt mach din tCr 2/ TS. VO Tun Minh(CB) 2021 

162 Cong ngh ch to phôi / Tao Quang Bang (CB) 2021 

163 Lp trinh vi diu khiEn PlC và thiét bj ngoi vi / TS. Dng Phuâc Vinh 2021 

164 Thoát nixcc do thj và cong ngbip / Lê Nang DjIIh (CB) 2021 

K hoach 
29821KH-DHBK 
ngày 21/12/2020 

165 Hoá h9c môi trtr&ng / Lê Thj Xuãn Thu5' (CB) 2021 

166 Kim soát 0 nhim mOi tru&ng không khI / Nguyn Dinh HuAn (CB) 2021 

167 Xir 1 nixOc thai do thj / IrAn Van Quang (CB) 2021 

168 T chüc thi cong / Pham Thj Trang 2021 

169 Diu khin Logic và 1p trinh PLC S7-1200 / TS. Ngô Thanh Nghi (CB) 2021 

170 Co sO May cong cii / PGS.TS. TrAn Xuãn Thy (CB) 2021 

171 Vt 1iu k thut / Tao Quang Bang 2021 

172 KT diu khin tr dng trong linh vIc Co din tr /TS.VO Nhr Thãnh (CB) 2021 
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STT 
Ten giao trinh, tai lieu tham khao 

., . 
(ke ca giao trinh then tu) 

Näm 
xuat 
ban 

K hoch son 
thão giáo trInh, 

tai lieu tham 
khao (ke ca giao 

trInh then tfr) 

173 Cong ngh gia cong trên may CNC / PGS. TS. Luu Drc BInh 2021 

174 Thrc tp Cong nhân Co khI / Luu Drc BInh (C13) 2021 

175 ThI nghim Co hçc dt I ThS. Nguyn Thj Phucmg Khuê (CB) 2021 

176 KhI dng hçc cong trinh cu / Tr.n Thj Phuong Anh (CB) 2021 

177 
Phn t.'r hüu hn trong bài toán phân tIch lrng xr dng 1rc h9c két câu cong 
trinh / Lê Xuân Mai 

2021 

178 Cohocdt!TS.LêThM5Hnh 2021 

179 
Giáo trinh Diu d H thng din trong thj trng din/Dith Thành Vit 
(CB) 

2021 

180 Giáo trinh Chit krcng din näng / Trn T.n Vinh 2021 

181 ThI nghim Bão v role trong h thng diên I Lê Thành Bc 2021 

182 Cong ngh xü l' và ch bin khI / TS. Lé L Thus' Tram 2021 

183 
Hóa 1 silicat (Gián d pha h silicat) / TS. Nguyn bang Trung Hiu 
(CB) 

2021 

184 Huâng dn ThI nghim Cong ngh t bào thrc vt / Dng Minh Nh.t (CB) 2021 

185 ThI nghim Cong ngh SX chAt kt dInh / TS. Nguyn Thj Trüc Loan (CB) 2021 

186 K' thut thüy khI / PGS. TS. Trân Thanh Hãi Tüng (CB) 2021 

187 Giáo trInh phân tich kt cAu cu/ PGS.TS Nguyn Lan (CB) 2022 

Ke hoach 
28931KH-DHBK 
ngàyl5/11/2021 

188 Thit k dr an dung ô to! TrAn Thi Phuong Anh (CB) 2022 

189 Ting Anh chuyên nganh cu thrOng! Phan Hoang Nam (CB) 2022 

190 D tin cy và tui th9 cong trinh xay drng/ TS. Trn Trung vit 2022 

191 Cu kin din tCrl Phan Trn Dang Khoa 2022 

192 Giáo trinh k5' thut 1p  trInh/ TS. Nguyn Duy Nht Vin (CB) 2022 

193 Giáo trInh L thuyt thông tin! PGS.TS Büi Thj Minh Tü (CB) 2022 

194 Phirong phap tinh/ TS. Tran Th Minh Hanh (CB) 2022 

195 Giáo trinh thi& k vi mach  trong tir cOng ngh CMOS! TS. VO TuAn Minh 2022 

196 Giáo trinh xir I tin hiu s! TS. Hoàng Lé Uyën Thic (CB) 2022 

197 Nguyen và ding cii gia cOng vat 1iu! Trãn DInh Scm (CB) 2022 

198 Trang bi cong ngh/ PGS.TS Liru Dirc Binh 2022 

199 Báo trI cOng nghip! Dinh Dtrc Hanh  (CB) 2022 
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STT 
Ten giao trinh, tai liçu tham khao 

(ke ca giao trinh then tir) 

Näm 
xuat 
ban 

K hoch son 
thäo giáo trinh, 

tai hçu tham 
khao (ke ca giao 

trinh diên tfr 

200 Cong ngh gia cong áp lirc/ Tao Quang Bang (CB) 2022 

201 Mang krâi thoát nuóc/ Lê NAng Dlnh  (CB) 2022 

202 Htrâng dn tInh toán thit k các cOng trinh xCr 1 nuàc thãi/TrAn Van Quang 2022 

203 
Hixàng dn PBL kim soát o nhim môi tnrmg khOng khI/ TS. Nguyn DInh 
Huân (CB) 

2022 

204 Quãn l' chit ltrcmg mOi trLrerng/ Lê Phuàc Ci.thng 2022 

205 Quãn l' môi tru'&ng/ Phan Nhtr Thüc 2022 

206 Giáo trInh XCr 12 khI thai! Nguyn Dinh Hun (CB) 2022 

207 Bài $p Kinh t Doanh nghip/ Ths. Nguyn Thj Thu ThUy (CB) 2022 

208 Quãn 1 chi phi xây dimg cong trinh/ ThS. Hu'nh Thj Minh Trüc (CB) 2022 

209 Quân trj hQc/ PGS. TS Lê Thj Kim Oanh (CB) 2022 

210 Giáo trinh Vi sinh vt h9cl Lê L2 Thi.'iy Tram 2022 

211 Hóa sinh thijc phm/ PGS.TS. Dng Minh Nht (CB) 2022 

212 Phân tIch thc phm/ PGS.TS. Dng Minh Nht (CB) 2022 

213 Thi nghim Hóa sinhl Büi Xuân Dông (CB) 2022 

214 
Giáo trInh Lut an toàn thirc phAm và quân l' chit krcmg thurc phm/ TS. Mac  Thj 
Ha Thanh (CB) 

2022 

215 Nguyen L bão quán thirc phAm/ TS. Nguyn Thj Tthc Loan 2022 

216 Cong ngh son va lap phü! Di.rong Th Hy 2022 

217 Thirc hành Tin sinh hc/ TS. Ta NgQc Ly 2022 

218 
Sách htrrng dn thI nghim Cong ngh ch bin thrc phm 1/ TS. Mac  Thj Ha 
Thanh (CB) 

2022 

219 ThI nghim K thut Sinh hçc phân tCr/ Ngô Thai Bich Van (CB) 2022 

220 Sách hthng dn thi nghim Cong ngh enzyme! Nguyn Hoang Minh (CB) 2022 

221 
Sách huâng dn thI nghim Cong ngh ch bin thrc phm 2/ TS. Nguyn Thj 
Dong Phtng (CB) 

2022 

222 
Sách hi.róng dn thi nghim Cong ngh tiuôi cy mô t bâo thc vt/ TS. Nguyn 
bang Trung Hiéu (CB) 

2022 

223 Digital Transformation in 4.0 Era for Engineering! Nguyn Thj Anh Thu (CB) 2022 

224 
Tn tu nhân t?o  và xCr l tin hiu s6 trong 1rng dicing k5 thut (Artificial 
Intelligence and Digital Signal Processing for Engineering Applications)! Pham 
Van Tuân (CB) 

2022 
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STT 
Ten giao trinh, tai lieu tham khao 

(ke ca giao trinh dien tur) 

Näm 
xuat 
ban 

Ké ho3ch son 
thão giáo trInh, 

tai lieu tham 
khao (ke ca giao 

trInh din tfr 

225 Giáo trInh d h9a k thuti TS. Nguyn Cong Hành (CB) 2022 

226 Kt cu cong trInh ni/ TS. Trn Van Lun (CB) 2022 

227 Giáo trInh sic bn vt liu/ TS. Nguyn Van Thiên An (CB) 2022 

228 Giáo trInh K thut din — din tCr irng dng/ PGS.TS Pham Quc Thai (CB) 2022 

229 Giáo trInh nguyen may! U Cung (CB) 2022 

230 Cam bin va k5 thut do! PGS.TS TrAn Thanh Hãi Tüng (CB) 2022 

231 Chun doán k5' thut dOng cci và ô to! PGS.TS IrAn Thanh Hâi Tüng (CB) 2022 

232 H th6ng dOng  Irc thông minh/ PGS.TS Duung Vit Dung (CB) 2022 

233 
Dng Co.  ô to (Nguyen l', kt CAU và h thing diu khin dng c)/ PGS.TS 
DLrorng Vit Dung (CB) 

2022 

234 H thng dng hrc ô to! PGS.TS Dirang Vit Dung (CB) 2022 

235 Thit k các h th6ng trong dng cd! TS. Nguyn Quang Trung (CB) 2022 

236 Tmyn dng thUy khi 0 tO, may cong trinhl TS. Lê Minh Drc (CB) 2022 

237 Dng co tang api GS.TS TrAn Van Nam (CB) 2022 

238 L thuyt o to! IS. LO Minh Dcrc (CB), Nguyn Van Dông (D6ng CB) 2022 

239 H th6ng truyn Iirc 0 tô/ U Van Iiiy (CB) 2022 

240 
Ung thing CFD trong tInh toãn dng lc hQc tàu thüy/ TS. Nguyn Tin Thüa 
(CB) 

2022 

241 H thng nãng luvng tái tao  k& hqp biogas — din mt trail Büi van Ga 2022 

242 Diu khin logic trong cong nghip/ Nguyn Kim Anh (CB) 2022 

243 Giáo trInh cam bin/ Nguyn Hoâng Mai 2022 

244 Giáo trInh thit bj bü/ Lê Thành Bc 2022 

245 Hirorng dn ThI nghim K9 thut din/ Vô Quang Scm (CB) 2022 

246 Giáo trInh Diu d trong H thng din/ Dinh Thành Vit (CB) 2022 

247 Giáo trInh Lurài din thông minh/Dtrcmng Minh Quân (CB) 2022 

248 Giáo trInh chAt luvng din nang/Dinh Thành Vit (CB) 2022 

249 
Giáo trInh Thit k phAn din trong nba may din và tram bin api TrAn TAn 
Vinh, Ngo Van Duong,.. (Dong CB) 

2022 

250 ThI nghim Bão v rcmle trong h thóng dinlTS. Pham Van Kiên (CB) 2022 

'5 1 - 
Giáo trinh 1p trInh hithng dói ttrcmng/ TS. U Thj M Hanh,  TS. Dng Hoài 
Phi.rcmng(DOngCB) 

2022 
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STT 
Ten giao trinh, tal lieu tham khao 

(ke ca giao trinh dien tir) 

Nàm 
xuat 
ban 

K ho3ch s03n 
thäo giáo trInh, 

tai lieu tham 
khao (ke ca giao 

trInh din tfr 

252 Giáo trinh 1p trinh. NET! TS. Dng Hoài Phixang 2022 

253 Giáo trinh phân tIch và th I mA dec!  TS. Lê Trn Dirc (CB) 2022 

254 Giáo trInh Phuong pháp tInh/ TS. Pham Cong Th&ng (CB) 2022 

255 
Bài tp thirc hành Lp trInh huO'ng di tucmg C++! TS. Lê Thj M5' Hanh,  TS. 
Dng Hoài Phirong (Dong CB) 

2022 

256 Giáo trInh nhà may nhit din1 PGS.TS Trn Thanh Soii 2022 

257 Giáo trInh Truyn nhit/ GVC.TS. Thai Ngçc Scm (CB) 2022 

258 Giáo trinh Co hQc K& cu — H tTnh djnhlTS. Phan Dinh Hào,... 2022 

259 Phircing pháp s trong phân tIch kt cu! TS. Büi Quang Hiu (CB) 2022 

260 
Giáo trinh Kt cu be tong cM thép — Nguyen 1' thiM k các cu kin c ban! TS. 
Trân Anh thin,... 

2022 

261 Giáo trInh thiM kE t chCrc thi cong xây drng! TS. Pham M' (CB) 2022 

262 Huóng din thiM k t ch(rc thi cong xây dirng/ TS. Mai Chánh Trung (CB),... 2022 

263 
Hiró'ng dn thiM k van khuôn trong thi cOng be tong c6t thép toàn khi! TS. Lê 
Khánh Toàn (CB) 

2022 

264 Bnh hpc cong trinhl TS. Nguyn VAn ChInh (CB) 2022 

265 Diu tit dOng chãy cho h thng h chiral To Thüy Nga (CB) 2022 

266 T chi.c và quân 1' thi công/ Ngô VAn Dung (CB), ... 2022 

E. Cong khai thông tin v d an, khóa 1un, 1un vAn, 1un an tht nghip 

STT 
Trinh 
d dào 
to 

Ten dê tài 
Ho và ten 

ngirOi thirc 
hin 

Ho Va ten 
ngirôi 

hithng dn 
Nii dung torn tat 

Tin sT 

2 Thac si 

2.1 

lifng dicing cong 
ngh ép nhiêt 

rAn ché to 
chitiMmt 

triróc và sau xe 
bu't Thaco 
City B60 

PHM 
MINH 
LIEU 

TS. LO Minh 
Tiên 

(Jng ding thành cong day chuyn san xut tir dOng. Nâng cao 
k5 nAng thiM k& tInh toán, mô phOng san phâm ngoai that, d 
gá,... phic vii san xut và lam chü cOng ngh hin dai.  D dáp 
rng yeu cau ngày càng cao v cht luçrng Va tinh thâm m cüa 
san phm, nghiên cüu chuyn di 2 chi tiOt p mt du, p mt 
duoi bang cong ngh IAn tay thành 2 bO chi tiM sir diving cong 
ngh SMC. Cong ngh SMC cO khã nang cong ngh sau: Tgo 
ra cac chi tiM có d ben cao; Khfr bQt, ba1  krqng nhira và dung 
môi thira; Nha duçc thm thau du và khr bçt t& nhi có hut 
chân không; San ph.m chju va dp t& hon so vói san phm 
cüa cOng ngh khác nên hin nay cia áp diing cOng ngh vào 
san xut các chi tiM xe but Thaco City B60. 



13 

STT 
Trinh 
d dão 
to 

Ten ctê tãi 
Ho và ten 

nguô'i thi'c 
hin 

Hç và ten 
ngu'M 

hiring dn 
Ni dung torn tat 

Xây di.rng 
thông truyên 
nhân dU lieu 

m9t chieu 

TRU'ONG 
TUNG 
CHAU 

PGS TS 
N g ' 

Thanh Birth 

H th6ng diu khin cong nghip (ICS - Industrial Control 
Systems) là h th6ng tp hqp các thiôt bj din, din tCr, ca khI 
va cac thiêt bj chuyên dicing khác theo trng nganh cOng nghip 
ci the nhtr: din, ntrc, xang/ dâu, giao thong,..Thi dai  két 
nOi sO, Cách mang cong nghip 4.0 dã thay doi quan nim v 
ICS, mng quán trj các thiêt bj cong nghip von có xu hung 
dOng kin. Nhu câu k& ni, khai thác, sü ding dU lieu theo th&i 
gian thirc tr he thông diêu khiOn cong nghip là xu th tat yOu. 
Tir do dt ra yOu câu can vO mt giãi pháp baa mt chi cho 
phép truyOn d liu tir ben trong mang ICS sang mOi trtrrng 
ben ngoài, dam baa ngan chän &rac các cuc tan côn và dO 

. . . . tim diem yeu cua hç thong. Nghien ctru nay duqc de xuat nham 
xây drng mrt h thng truyn nhan dii lieu mt chiOu, bao 
gOm Ca phân thng và phn mm, cho phOp dông b CSDL tfr 
ben trong ming ICS ra ben ngoài, vira dam baa chat hrcng d 
lieu, v&a thOa mAn nhthg quy djnh khät khe vO an toàn thông 
tin (khong kt nOi dOn mang WAN, mng Internet; chi cho 
phép du lieu di tü ben trong ra ben ngoài ma ducic ket nôi theo 
chiOu ngtrcrc lai). Tác giâ dA torn tat các kêt qua dA dat  &rçlc, 
va dim ra các huâng phát triOn tiOp theo. 

Phan loai van 
ban dua tren 

TRAN THI 
THUY HA 

PGS.TS. Vo 
Trung Hung 

Hin nay, S6 luvng van bàn qua lan, sir dung phtrang pháp 
phân loai dit lieu thu cong là diOu khOng khá thi bâi có vô s6 
van bàn can phân ba1.  Mt khác may tInh chi có the hiu dtrc 
dU lieu dâu vào & dang so ma phân 1ón hrç'ng thông tin hin 
nay li & dang van bàn — mOt dang ciia ngôn ngit tir nhiên nOn 
van dO dt ra & day là lam sao dO chuy6n dit liu a dang k tir 
ye dit 1iu dng so sau do tO chrrc huân luyn may tInh cO the 
hiOu dê phân loai thông tin có hiu qua cao nhât, nhanh chOng 
phân loai dLrçYc thông tin theo the loai dA dinh tnrâc. Truàc hOt ,. . . . da Ia bai toan phan loal thi chung ta co the dung cac thuat toan 

. phan ba!  nhu: Naive Bayes, Decision Tree (Random Forest), 
Vdc ta Support Machine (SVM), Convolution Naron Network 
(CNN), Recurrent Ncron Network (RNN)... Thea mt s6 
khão sat, ngh iOn can thI k thut mang  Noron tich chip - CNN 
ducic dánh giá là cO d chinh xác tot vâi tInh nht quán dit lieu 
khá cao và vuqt trOi  han các k thut khác & th&i gian hun 
luyn dit lieu. Lun van bao gOm các nOi  dung sau: (1) T6ng 
quan l' thuy6t và phirang pháp xir l' ngôn ngit ti,r nhiOn (2) 
Tong quan vO bài toán phân loi van bàn. (3) Tri6n khai h 
thOng và nhn xOt 

2.4 

Scr dung 
phtrang pháp 

Deep Learning 
trong nhân 

dang d lieu > 

NGUYEN 
HUNH 
THUY 
HIEN 

TS. Pham 
Minh Tun 

Cüng v&i sr phát tri6n cia khoa hQc cOng ngh, trI tu nhãn 
tao chqc xem là nhân t6 djnh hinh tuclng lai. V&i sir phát triOn 
nhanh chóng trong nhrng nàm gn day, tn tu nhân tao  dã thi1rc 
siydi vào cuc s6ng. Hang bat  các cOng ngh mâi sr dvng  tn 
tuç nhân tao  ra dar giip ich cho con ngual trong nhieu linh vrc 
nhti an ninh, bâo mt,y hçc, giáodric... V&i sir phát trien cüa 
khoa hçc [1], ânh y tO dA phát triOn thành rnt linh v,jc quan 
tr9ng trong vic phân tIch hinh ânh, cüng vâi vic áp ding các 
thut toán hçc may nhu deep learning trong y hoc, ânh y hçc 
s giüp các bác sT chân doán bnh mt cách chinh xác va hiu 
qua. Lun van bao g6m các ni dung sau: (1) Nghiên ccru tong 
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STT 
TrInh 
d dào 
to 

Ten dé tài 
HQ và ten 

ngirài thii'c 
hin 

Ho và ten 
ngtrôi 

hu*ng dan 
Ni dung torn tat 

quan v xCr l' ânh và các phucmg pháp xCr l ãnh. (2) Giãi phtp 
dê xuât. (3) Triên khai và nhân xét 

2.5 

Nghiên cCru 
Bayesian 

Knowledge 
Tracing xây 

dirng h thông 
träc nghim 
thIch nghi 

PH4M  
NGQC 
QUY 

TS. Dng 
Hoài 

Phumig 

Hin nay, hinh th(rc thi trâc nghim dang di.rçic phát trin rng 
rãi và the hin dixcic khã näng üng dpng cao cüa mInh. Co 
nhieu hinh thtrc thi träc nghiém da ra dôi. Tat Ca CC hInh thrc 
trãc nghim nay dàu nhãm mic dIch dánh giá trinh d& nãng 
ltjc cUng nhu kt qua h9c tp cüa nguäi hçc. Hâu h& cac h 
thông TNTN hin nay thx&ng sCr dicing L thuyOt dáp Cmg cau 
hôi (IRT) dO dánh giá müc dO nãng lrc ngi.ri hQe. Tuy nhiOn 
IRT chi cho phOp dánh giá theo chiêu ngang di vâi mien kien 
thrc cAn dánh giá. MOt  mô hInh mài phát triOn và trô nOn ph 
biOn gân day do là mô hInh BKT. BKT cho phép dãnh giá müc 
d kiOn thcrc, k náng cüa ngithi hQc dôi vol trng phân vüng 
kiên thirc nhó nht.rng Iai  khOng tInh toán dOn mt'rc dO nãng li,rc 
ngixôl hpc trên toàn mien kiOn thrc (clánh giá theo chiOu sâu). 
Lun van chü yêu nghiOn cüu vic kêt hqp 2 mô hinh TNTN 
là IRT và BKT lai vi nhau dO cO mt mô hInh TNTN cài tiOn 
có the dánh giá thI sinh theo cá chiOu sâu và chieu rng cüa 
mien kiên thrc. Sau dO s tiOn hanh cài dt thut toán và crng 
diing dO triOn khai cho các h thông thi trãc nghim trong thi,rc 
tê. 

2.6 

NghiOn cru k5 
thut ghOp ãnh 
Panorama tir 

nhiOu dAi urcmg 
ãnh 

TRAN 
NGQC 
TUAN 

TS T 
Th 

CAt ghep hInh ãnh là cong ngh giài quyAt giâi han  tAm quan 
sat cña ành, hinh ánh v&i góc nhin rOng  dtrgc  tao  ra bâi nhiOu 
hInh ânh chông len nhau dã duqe scr th,mg trong nhieu linh vrc 
khác nhau nhtr xCr 1 hInh ánh, thj giác may tInh, da phuong 
tin và giâi trI. Vic ghep hInh anh trLncc tiOn s tmnh toán các 
diem liOn kOt tucYng üng gifta nhieu hInh ành chng chOo, lam 
biOn dang  và can chinh các hInh ành phü hcp, sau do trOn  các 
hInh ành dä cAn chinh dA tao  ra hInh ãnh cO góc nhin rng. Tuy 
nhiOn ghOp ánh phài dôi mt vài các thách thfrc lâu dài nhix 
&r&ng Co sà rng, thj sai lan và kAtcâu thâp trong cac vüng 
chong Ian. Các cong ngh mai co the mang 1ai Co  hOi mâi dO 
giãi quyOt nhung vAn dO nay. Lun vAn bao gm các nOi  dun 
sau: (1) NghiOn cüu tong quan ye hInh ânh. (2) Giài pháp dO 
xuât cAn chinh và cAt ghOp hInh ânh. (3) TriAn khai và nhn 
xét 

2.7 

Thiet kO h 
thông din mt 
trci nôi luâi tai  
Cong ty TCIE 

Dà N&ng 

VO 
TRUC$NG 

GIANG 

TS Phan 
in ung F)' Ch 

Hin nay,,  ô Vit Nam, ngun cung cAp din chua phát triAn 
kjp theo toe dO phát triAn cüa phit tãi. Hon n&a, nhà nithc dang 
khuyOn khIch vic huy dng cAc nguôn nAng nAng lircing tái 
tao (nAng lircrng giO và mt tthi...). Theo d báo tinh hinh nAng 
lucrng diên tai  Vit Nam cña vin näng hrcing qu& gia, nhu 
cau din tiOu dung cüa Vit Narn tAng han 10%.nAm cho dn 
nAm 2020. Trong khi do các nguôn nAng krcmgdir trU nhu than 
da, dAu mO, khI thiOn nhiOn ... dAu cO han,  khiOn cho nhân loai 
d(rng tru0c nguy ccr thiAu hut. Trong ttrong lai, nAng krcing mt 
trôi së là mOt  xu the mOl, do là dng nAng hrcmg sach,  có sn 
trong Ut nhiOn vo.i mt dO tap trung cao. Do 4y nang hrqng 
mt trri dA và ngày càng dirqc sCr dmg rông rAi a các ntrâc 
trOn the giOi. 
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STT 
TrInh 

dào 
tao 

Ten dê tài 
Ho và ten 

ngrOi thic 
hin 

Ho và ten 
ngr&i 

hiróng dn 
Ni dung torn tat 

2.8 

TInh toãn dO 
xuat cac gial 

phap giam ton 
that din näng 
cho Itroi dien 
phân phOi tinh 
Attapeu, Lao 

PHOUPAS 
ERTH 

PHOMMA 
Cl-IAN 

TS Trinh 
. Trung Hieu 

Hiu qua kinh t, kinh doanh có Igi nh4n  là vn d s6ng cOn 
doi vói mi doanh nghip. Cong ty din lirc tinh Attapeu là 
dan vi thirc hin chic näng quân l' h thông hthi phân ph6i 
và kinh doanh ban l din nàng den h tiOu th vài s(r mnh 
dam bão cung irng dii din vâi chat Iucing ngày càng tot, dáp 
1mg nhu cau sinh hot, san xuât, phát triôn kinh t xa hi ciia 
tinh Attapee, vi the nâng cao hiu qua kinh t lithi din phân 
phOi là van dO ca bàn then chôt c.n phâi giài quyOt. Tinh 
Attapeu là khu virc có san lung din thuang phâm hang nAm 
chiOm ty trong Ion, tuy nhiOn kOt qua kinh tê thrc hin cac chi 
tieu kinh te ky thuat con han  che, TTDN khi vrc ttwng doi 
cao, các chi so ye dO tin cay cung cap diOn cOn bat cap. V&i 
nguon von dau tu hang nam ducmc phan bo khong nhieu, chi du 
dO chông qua tái lLrâi din, vic tài câu tri:ic kri din vn hành 
kinh tê khó khA thi, vi 4y trong pham vi lun vAn nay, tác gia 
dira trOn nhUng s6 lieu thi1rc t thu thp duqc tr các chuang 
trInh quàn l' 4n hãnh nhu phân mOm CYMDIST de xlr l', 
tInh toán b.ng các chi.rcmg trinh urng diing và &ra ra các giài 
pháp dO xuât nhAm nâng cao hiu qua kinh tê trOn nOn hrâi 
din phân phôi tinh Attapeu hin hthi Co xét dOn sir liOn lc di 
voi các khu vtrc Ian cân.S19MEASURES TO IMPROVE 
ECONOMIC EFFICIENCY FOR DISTRIBUTION GRID 
OF ATTAPEU PROVINCE, LAOS 

9 

Ifng ding 
logic-made 
dieu khien 

nhit dO và dO 
am cho nhà 

kinh. 

- 
VO DINH 

LUU 
TS. Phan 
VAn Hin 

Trôn tr9t trong nhàkInh cn mt mô hinh chInh xác va mt 
h thông kiOm soát tôi uu hóa d dam bão diOu kin vi khi hu 
thIch hcmp cho cay trng. No thO hin mt nhim vii phlrc tap 
do s6 Itrcmg yOu to dau vào cao. Lun vAn nay nhAm mic dIch 
xây di,mng mOt  mô hinh ham truyOn da biOn phi tuyn ciia mO 
hInh nhà kInh sIr diing các djnh luet  nhit dng lirc hpc bang 
cách tInh den các biOn ánh huâng dn h thông hiOm soát khi 
hu nhà kinh. DO kiOm soát các thông so ciia nO, PID — M 
dua trOn mO hrnh ma Mamdani di.rac thit kO dê so sanh vai 
hieu suat cua b9 dieu khien ty le-tich phan-dao ham (PID) de 

dat  duqc hành dng diOu khiOn tran tru. VI l do nay, mOt  mô 
hInh trung gian cãi tiOn dA duqc thit 1p dithi nn tang ciia 
môi trlmOng Matlab/Simulink dO mô phông can bang nAng 
ltrcrng và bO diu khiOn logic m (FLC) nhAm thOc day mOtvi 
khi hu phii hcp thông qua vic diOu khiên các thiOt bj truyen 
dOng lien quan da duçmc lAp dt trong nhà kinh. NghiOn elm ciia 
lun vAn chlrng minh bO diOu khiên nhà kInh không chi giám 
sat, kim soát và giâm chi phi nAng ltrcmg ciia phi tài din ma 
cOn cài thin nang suât va chat krcmg ciia canh tAc trong nhà 
kInh. 

2.10 

Phát hin li hLr 
hông rotor ciia 
dOng ca din 
xoay chiOu 

khOng dông b 
3 pha bang 

phuang pháp 
phan tich dong 

din stator 

NGUYEN 
NAM 

PHONG 

TS LO Qu6c 
Hu 

DOng ca diên dLrctc 1mng diving trong nhiu linh virc khác nhau, 
bao gm nhiu loai, nhiOu kIch thuOc, nhiOu m(rc cong suât 
khác nhau cho cac mic tiOu khác nhau. 0 các nhà may san 
xut, dng ca chim khoang 40-50% tn lucrng tiOu thi din 

các quôc gia cong nghip. Chinh vi the vic phát hin s&m 
&mqc sr c6 cho dOngca din là mOt  yOu cAu ht sIre c.n thit 
Va quan trQng gOp  phAn tAng cung và dam bao dO tin cy4n 
hanh cho cac thiet bi va nha may, nhat Ia cac nha may ma a do 
dOng ca din chiOm phan lón trong các h thông truyOn dng. 
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PhLran pháp MCSA (Motor Current Signature Analysis) có 
th chân doán, phát hin online, không cn dmg thit b, 
không can thip va tác dng trtjc tip váo dng cci. Phucmg 
pháp nay con có th phát hin sam các sir co phvc vu cho cong 
tác bâo d.rOng phOng ngira (preventive maintenance) dng c 
din. Xut phát tir thrc t do, 14n van nay thirc hin hai vn 
d: (i) nghiên thu và (mg dung k thut phát hin li n(rt, gay 
thanh dn rotor cüa dng c din xoay chieu không ding b 
(broken bar) dra trén phtrcmng pháp phân tIch dOng din stator, 
(ii) kim nghim k thut trOn dir lieu do dOng stator cüa các 
dng ca tai  Nhà may icc dAu Dung Quit nh&m phát hin l& 
gay thanh dn rotor nhAm tang cung d tin cy cho thi& b, 
giâm thrcmc thi gian di'mng may. 

2.11 

Nghien c(ru 
dánh giá mcrc 
dO quan trcng 

cüa các nhân to 
ânh hum dn 
tuM th két c 
mt ththng be 

tong nhira cOng 
trInh dtrng bO 
i1u vlrc min 
Trung và Tây 
Nguyen bang 
phtrong pháp 

AHP (Analytic 
Hierarchy 
Process) 

DNG 
VAN KY 

TS. Nguyn 
Van Châu 

Ni dung nghiên c(ru cia Lun van tp trung vào nhn dang, 
phân tIch, xêp hang  và do krmg m(mc d quan trQng các nhãn 
tO/nhóm nhân to ãnh hmrng dn tui thç két cu mt dithng be 
tong nh?a Cong trinh dtrmg b khu virc  min Trung và Tây 
nguyen dija trên tng quan tài Iiu các nghien ciru trong nuàc 
và trén th giOi lien quan den den tuôi thç mt di.thng BTN; 
kt h9p vic phãn tIch, dánh giá hin tucmng và nguyen nhân 
htr hông mt &rng dA xây ra trong thirc te; kt hqp vic phãn 
tIch chQn Ipc tim các Bang khão sat cila các chuyOn gia trong 
ngành. Kt qua nhién cCru cho thAy xác dinh &rcic 24 nhan th 
trong dO 8 nhân to có MDAH lan dn tui th9 mt duang BTN 
khu virc  Min Trung và lay Nguyen, do là chit lung hn h 
BTN, giám sat và kirn soát chit Iuqng trong thi công, chat 
krcmg nhira &rOng chê to BTN, chat lucing l&p móng và lap 
day móng, xe qua tãi, km krcmg xe tâi nng, chat iixcmg dá và 
ánh htthng cüa ntr&c ngm. Dua vào MDQT ciia các nhân to 
dã chi ra trong nghiOn cru nay, các ben lien quan trong dir  an 
GTDB có sir dung mt dir&ng BTN, cAn ci.r theo chirc nAng, 
nhim vii và quyên han  cüa mInh, hQ s tp trung ngun lire 
vao nhirng nhân t nao d (mn phó t& nhAt vâi chüng. Các kt 
qua dat  di.rcmc cüa d tài CO the dtrçc sir ding nhi.r ca sir dir lieu 
nhm cái thin cong tác quãn I du&ng be tong nhira trong qua 
trinh khai thác sir diing. 

2.12 

Nghiên ciru lira 
chçn iâi pháp 
gia co nen dat 
yu Khu km 

thông hang hóa 
cAng Chân 

May, tinh Thira 
Thiên Hu 

NGUYEN 
QUOC 
TUAN  

TS. Trân 
Trung Vit 

Luân vAn dA ap diing mô hInh hi quy tuyn tInh da bin cüng 
mang Nron nhân tao  (ANN) d xây dirng tmrng quan giima 
cac chi tiêu c l cüa dt nn càng cu tao  cUa PVD, SD dn 
dO 1Cm c6 kt và thimi gian c kt cüa nn dAt. Kt qua cho thy 
rno hinh d xut cO h s tuang quan R20,92-O,95 cing chi 
so p-value2E-45. Dira trén k& qua nay, lun vAn dA sir ding 
mô hinh xác suit dé phân tIch ành huàng cüa SIT thay di tinh 
chat Ca I' cüa dAt, cu tao  cüa PVD vA SD den dO tin cy trong 
dir báo 1Cm c kt nn dAt. Kt qua phân tich chi ra vai trO quan 
tr9ng trong vic xét dn sir thay dOi nay trong các bài toan v 
dir báo lan c kk KEt qua mô hinh dtrqc áp ding cho khu luu 
thông hang hóa cãng ChAn May và lun vAn kiên nghj giài 
phap sir thing PVD vài kich thuirc L=5m, khoâ.ng eAch cam 
bâc l,5m d xir 1 nn dAt vâi chi phi S,524 t' vnd. 
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2. 13 

Xây dng he 
thng phân tIch 

va báo cáo 
dánh giá báo 
mt cüa may 

chU 

TRAN 
NGO 

QUOC TRi 

PGS. TS 
Nguyn TAn 

Khôi 

Hin nay, vn d v mAt an toàn thông tin trén các h thng 
thông tin, h thng mng và không gian mang  dtrcic quan tam 
rAt Ian trên toàn the giói. Trong nhng nAm gân dày chOng ta 
dà chirng kiên nhung cuc tAn Cong mang,  si,r c mang  quy mô 
Ian, các tin tc lcii dvng các I h6ng trong h thông dA dánh 
cp d 1iu hay trijc tip tang tiAn trên quy mô toàn cAn. Do 
do, d iüp h thông tránh khOi các nuy ca lien quan den bâo 
mit, dong thi giüp các nhà ,phat trien kh&c phiic nhüng vAn 
dA con ton dçng trong thit ké thi phtrcrng an kim thir an ninh 
dxcrc áp dicing và sCr dicing phA biAn nhAt. Vic kim thCr an ninh 
&rçic ho trq thijc hin bâi nhiu phAn mm khác nhau va trái 
qua nhiAu phiên bàn. Trong do, nhctng cong cii ducic sci diving 
rng rAi và dánh giá cao tren thj trtthng phân mm kim thu 
an ninh là Metasploit, Nmap, Nessus. Các cong c%i nay deu xay 
dirng trén ca su 1 thuy& quét và tim l hng báo met.  Tuy 
nhiên mi cong ci có nhithg tmnh nAng cUng nhi.rng iru, nhucrc 
dim khác nhau. Kéo thea do, báo cáo dánh giá bâo mt cilng 
khác nhau. Trong d tài nay quan tam den h thong báo cáo 
dánh giá bâo met,  sCr ding các phAn mm nói trén d nghién 
cüu, xay drng h thông phân tIch và báo cáo dánh giá bâo mt 
cüa may chü mang. 

2 14 

Nghiên ctru 
trng dung lut 
diêu khiên m0 
nci Fon  cho h 
thông lái tàu 

thUy 

NGUYEN 
DOC 

THUAN 

TS. Nguyn 
Qu6c Djnh 

Lun van nay tác già dã dua ra mô hInh toán hçc, phân tIch vá 
mô phOng h thông lái tàu Container, mô phOng ãnh huâng 
cüa môi tri.r&ng len con táu. Sau dO áp ding các b diu khiAn 
kinh din PID, b diêu khin thông minh m&, m n ron vào 
mô hInh lái tàu. KAt qua thu dixcrc sau khi thrc hin so sánh 
cac b diAu khin, m na ron có kAt qua tt nhAt khi thii gian 
dáp ring nhó nhAt va không có d qua diu chinh. 

15 

1ing diing cOng 
ngh 

Blockchain xác 
thi,rc thông tin 

HS/SV Lao hpc 
a nuc ngoài 

CHANTH 
ALASINE 
CHANTH 
AVISAI 

PGS.TS. 
Phan Huy 

Khánh 

Khã nãng chia sé thông tin dü 1iu minh bach,  tiEt kim không 
gian liru tru và bào mt cao, cOng ngh Blockchain là mOt 
trong nhUng xu huong Cong ngh dt phá. Do cUng chinh là 
cOng ngh ma Mn vAn tim hiAu và th%rc hin thông qua vic 
"Xác minh thông tin hçc tp cüa du hc sinh Lao". H thông 
xac thuc thông tin sinh vien s giüp sinh viên s& hctu thông tin 
có thA truy cp d€t Iiu ngun dtrçc xác nhn bAt cir Inc nào, 
có th scr dvng  thông tin dA km tru trén dé ma ra các ca hi 

* nghê nghip m&i, dOng thi phi huynh, Cong tAc quán l sinh 
vién cho dn nhà tuyn dung cüng có the xem thông tin liru trü 
trên h th6ng, khong chi là d lieu bang dim ma cOn cà qua 
trInh dào tao,  kinh nghim thi,rc t, Ijch su tuyAn dvng  cüa tüng 
cánhân. 

2.16 
H thing tuai 

cay cao SU 

thông minh 

SONEPHE 
T 

KEOVILA 
TS. Hunh 
Hu Hung 

Xác djnh Iucrng nuâc tirâi hcr 1 là diu quan trcng và cAn 
thiAt nhm vic tit kim nguon nuàc tuâi cüng nhir tài san 
cüa h thong. Su& qua trinh hçc tp tác già dA duqc tip cn 
Fuzzy logic và tác giá drng d xác djnh và ti uu thOi gian 
tirói nuóc trong qua trinh san xuAt cay cao su ging, Qua vic 
kháo sat tai  tinh, nhà nhn thAy ngithi nOng dan van tuói theo 
phixcrng pháp thci Cong và di,ra theo kinh nghim. Cu6i ci1ng 
tác giã cüng hoàn thành 1un vAn vài ban thCr nghim ducrc 2 
tuAn tai  nhà yuan thuc tinh Savannakhet. 
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2.17 

(Jng ding 
mang Neural 
nhân tao  xây 

dirng h thông 
phân Io, i biru 

pham 

SINGLATS 
OMBOUN 
KHAMPHI 

LA 

PGS.TS. 
Nguyn 

Thanh BInh 

Nhân dang  là bài toán xut hin cách day khá lâu và vn 
luôn thu hut duçrc nhiu sir quan tam, nghiOn thu. Dc bit 
là trong vài thp niOn gAn day, do sr thic day cüa qua trInh tin 
hQc hoá trong mci lTnh vrc, bài toán nhn dng không con 
ding lai & mire d nghiên thu nira ma nO tr& thành mt lTnh 
vrc d áp d%ing vào th?c t. Các bài toán nhn dang  dang dixçrc 
(cng dung trong thirc t hin nay tp trung vào nhn dang  mu, 
nhân dang  tiêng nói và nMn dang ch. Trong s nay, nhn 
dang chfl là bài toán di.rcrc quan tam rt nhiu và cüng dä dat 
dirge nhiu thành tiru rrc r. Các irng ding có ' nghia thirc tO 
lón cO th k dn nhix: nhn dang  ch in dung tron qua trInh 
sao Iuu sách báo trong thu vin, nMn dang chi viOt tay ding 
trong vic phân loai thu ir biru din, thanh toán tiên trong nhà 
bang và 1p thu vin sách cho ngtri ma (irng dicing nay cO 
nghia: scan sách binh thixOng, sau do cho may tInh nhn dang 
và trâ v dng tài lieu ma ngu&i mu có thO dc dugc). Trong 
báo cáo nay tp trung nghiên thu phi.rng pháp nhan dang  chi 
vit tay dO ing dicing vào cong don phân loai  biru phâm theo 
ma buu chInh. Lun van gm các ni dung sau: (1) NghiOn 
c(ru tang quan, (2) t6ng quan v buu phm vào quy trInh gCri 
buu phm, (3) trin khai và nhn xét 

2.18 

I1FNG DI)NG 
A! KET HOP 
lOT TRONG 
GIAM SAT 

DOI TISQNG 
VA PHAT 

H1N sçr CO 

NGUYEN 
ST 

NGUYEN 

PGS. TS 
Nguyn Tn 

Khôi 

Giám sat dii lieu, phát hin và eânh báo cháy kjp th&i gop phn 
quan trng trong vic nàm bt thông tin, dam báo an toàn, 
giâm thiu thit hi cho con ngithi. Hin nay, each tip cn 
chU yu dirge scr diing nhm giái quyOt van dO trOn là sir ding 
cac cam bin nhiêt dO,  cam bin khói. Han  ch cüa phircrng 
pháp nay là khi h th6ng phát hiOn ra dam cháy thI tinh trang 
chay da lan va Ian rOng.  Lun van trInh bay tng quan v AIoT 
và các thut toán nhn din d6i ti.rçrng, dông th&i nghiOn ciru 
va 1mg diing YOLO ciii th là phiên bàn YOLOv4 trong bài 
toán phát hin khOi và kra nhm cânh báo sirm dam cháy trong 
qua trInh giám sat, sau dO tin hành xây dirng h th6ng giám 
sat và phát hin sir c. 

2. 19 

NghiOn thu 
1mg diving các 
k thut hc 

sau trong xi l 
ngOn ngct tur 

nhiOn 

TRUONG 
BACH  
TU 

PGS.TS VO 
Trung Hung 

Trong nhing nam gAn day, d giâi quy& các bài toán di Iiu 
Ión và da phan khong có cau true thi nhiu nhà khoa hc trên 
thO giài dä áp ding các k5 thut hc sâu d xi l'. Trong linh 
vrc xi l ngôn ngi tir nhiOn (XLNNTN) cUng 4y, các thut 
toán hc sau cO the lay di lieu ti các ngun khác nhau, không 
có nhAn và áp ding cho di lieu do d dua ra dir doán hQu ich 
cho nhiEu bài toán, tiOu biu nht phãi k dn là bài toán phãn 
loai van bàn. Trong 1un vAn nay, tôi nghiOn c(ru các k5 thut 
mài cüa hpc sâu và tim each 1mg ding vào phân l°ai  van ban 
nói chung và phân loai vAn bàn tiêng Vit nOi riêng. Ti do, 
xay dirng 1mg diing thi nghim d phAn loi van bàn ti&ig 
Vit. Lun van duqc t chic thành 3 chirong. Chuong 1 dành 
d nghiOn u tng quan v XLNNTN và hçc sâu. Chucing 2 
dành d nghiOn cIru các k5' thut hc sâu trong XLNNTN nhu: 
Word Embedding, mng RNN, mang  LSTM, mang GRU, 
mang CNN. Chuang 3 dành d gin thiu các buàc triOn khai, 
thir nghim và dánh giá ing dicing thlr nghim phân loi vAn 
ban tiOng Vit. 
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2.20 

TInh toán d 
xut các giái 

pháp nâng cao 
d tin cy hrói 

din thuOc 
Truyn tãi din 

Ninh Thuân 

NGUYEN 
P1-LUNG 
DUNG 

TS. Trn 
Tn Vinh 

Lu6i din 220kV thuc Truyn tái din Ninh Thun có nhim 
vi truyth tãi din näng c1 cung ep cho phi tãi khu vijc phIa 
Nam min Trung; và ngoài ra con dóng vai trO quan trng 
trong vic giái tôa các ngun nAng lucing tái tao  duqc phát triên 
manh m trong nhung nAm gAn day. VI 4y, thirc t dOi hôi 
phãi có nhUng giài pháp d 4n hành hrâi din ngày càng an 
toàn và tin cy cao hcm. Lun van nhiOn ciru phtrang pháp d 
tInh toán d tin cy Itr&i din truyên tãi nói chung dira trên 
phtrang pháp trang thai. T dO xây drng thut toán dê tInh 
toán các chi tiêu d tin ey cUa 1ui din thijc té thuc Truyn 
tài din Ninh Th4n  dija trOn các dü lieu thng ké v dO tin 
cy cüa cac phn tr trOn hrói din. Dra trên kt qua tInh toán, 
lun van dã dánh giá phân tich các you th ành hung dn dO 
tin cy cüa hrâi din và d xut các giài pháp d nâng cao dO 
tin cy cüa ltrO'i din 220kV Truyn tái din Ninh Thun. Các 
giãi pháp duc phân lam hai loai: các giâi pháp quãn l và cac 
giái pháp k9 thut. V mt k thut, lu.n van do xuAt giái pháp 
cal to tram 220kV Nhj Ha tir sa d hai h thông thanh gop 
sang s d h tMng hal thanh gop cO thanh gop vOng. Kt qua 
tInh toán cho thy các giãi pháp gOp phn nâng cao dO tin cy 
cho ltri din mOt  each hiu qua. 

2.21 

D xut 
giài pháp khaC 
phiic tinh trang 

qua tái tram 
bien a 5 00KV 
VTnhTânsau 

khi du n6i các 
nhà may din 
mat tr?i vào 

hthi din 
truyên tãi 

NGUYEN 
PHAN 

THANH 
LAM 

PGS.TS 
- 

NuvOn 
Hüu Hiu 

Dam bão cung cp din liOn tic an toàn, tin cy luôn là nhim 
vii quan tr9ng dôi v&i vic 4n hành h thong din. Tuy nhiOn 
vM vic phát triOn nhanh chóng cüa các dij an näng luvng tái 
tao trOn cá nithc nói chung và dja bàn tinh Ninh Thun & BInh 
Thun nói riOng dã dn dn nguy c có the lam qua tài các 
dumg day cüng nhu tram  bin áp. Tai  02 tinh Ninh Thun, 
BInh Thun là nai tp trung các ngu6n näng hrcing chO yu là 
cac nhà may nhit din d& than và các nguôn nAng hrqng tái 
tao nhu giO, mt tri. Vic dam bão 4n hành an toàn CáC 
di.r&ng day và tram bin áp tai  khu virc nay luôn dt IOn hang 
du dO gop phAn giãi tOa lucmg cong sut ti 02 tinh nay. Dc 
bit tram biên áp 500kV VTnh Tan là ni tiOp nhn mOt  hrng 
cong suit khá lOn tr cim nhà may nhit din thuOc  Trung tam 
DiOn lrc Vinh Tan và các NMD mat ttii &rqc dâu nM iOn hri 
diOn 220kV trOn dja bàn 02 tinh Ninh Thun và BInh Thun 

. chrctc kêt nôi ye Tram bin áp 500kV Vinh Tan. Lun vAn dira 
trOn s6 lieu 4n hành thijc t tai Tr.m bin áp 500kV \Tinh 
Tan, sü dvng phàn mm Powerworld Simulator lam cong ci 
phân tIch. Lun vAn dánh giá tlnh tr4ng vn hành mang tâi cüa 
tram và dtra ra các giái pháp xcr l khAe phijc tInh trang qua tâi 

A A. 
Tram bin áp 500kV Vinh Tan san khi dau no' cac nhà may 
din mt tr&i vào ltr&i din truyn thi. 

Tinh toán d 
xuât cac giãi 

pháp giãm suit 
ct di.thng day 
220kV Vinh 
Tan — Phan 

Thit 

DANG 
DUC L'' 

TS. Trjnh 
Trung Hiu 

NOi dung cüa lun vAn chü yu nghiOn cru ành huâng ccia hin 
tu'crng giông sOt dn qua trInh 4n hành du&ng day 220kV 
VTnh Tan — Phan Thiêt và d xut các giãi pháp hiu qua nht 
phU hqp vâi tInh hlnh thc tê d giàm suit ct cho &r&ng dày. 
Trong qua trmnh 4n hãnh du&ng dày nay có nhiu Ian sr cô 
thoáng qua do sOt dánh và không dam báo suat ct di.rçrc giao 
theo chi tiOu bci Tng Cong ty Truyn tãi din Qu& gia. Do 
4y, trong lun vAn dA tInh toán suat ct cüa duOng day trong 
cac tru0ng hcip set dánh thing vào các phan tCr cC,a &tiing day, 
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cii th dánh vào các vj tn khoãng vtrcit, dinh cOt  và dánh vông 
qua day ch6ng set vào dày dan. Sau khi nghien clru, tInh toán 
sut cat cUa dtthng day 220kV Vinh Tan — Phan Thit trong 
các trung hqp sOt dánh, 1un van d xut mOt  s giãi pháp 
nhm giâm suât ct dtrng day v mi'rc di.thi chi tiéu giao. 
Nhm dam bào an toàn trongquá trinh yen  hành, mang 1i lqi 
Ich v kinh t& dáp 1mg nhu câu cung cp din liOn tijc, an toãn 
cho phi tâi khu virc, giãi pháp &rçic h,ra ch9n tôi uu nhât d áp 
ding cho di.thng day là: Dôi v&i 32 vi trI có giá trj din trâ tiOp 
dja nãm trong khoãng 10<Rc15, thrc hin giái pháp lap bô 
sung day néo d giâm tng trO cho cOt;  Dôi vó'i 31 vj tn có gia 
trj din trà cao Rc >15 thrc hin kt hp hai giài pháp lap 
b sung day néo d giâm tng tr cho cOt  kêt hqp b sung h 
thng tip dja d giám din tr& nôi dAt chân cOt. 

2.23 

NghiOn clru 
thi& kA hO 

nghjch km 1 
pha song sine 
dung cho h 
thông nãng 

h.rqng mt trO'i 
tai trung tam 
thI nghim 
Trtthng Dai 

hoc Bach khoa 
- DHDN 

NGUYEN 
THQ 

HOANG 

TS. Dixong 
Minh Quan 

Trong các h thng näng krqng tái tao  thI bO nghjch km di.rcrc 
vi nhu là trái tim và trong nhng nAm gn dày, bàn luen  vO các 
d tài vA näng lucmg tái tao  nói chung và nghjch hru noi niOng 
dang din ra rAt sôi ni trOn cac diOn dan khoa hçc trong và 
ngoài n.rcrc. Tuy nhiOn, cac bô nghjch luu dO vn cOn han  chO 
là chtra có thông s rO rang v THD cüa din áp, dOng din 
du ra, chi phi chO tao  lan, dO tin cy thAp và chua có thit kA 
hoàn chinh. O d tài nghiOn elm s tep trung vào giái quy& 
giàm THD va tang dO tin cey  cüa bO nghjch km cling nhu hoãn 
chinh các khâu hi tip. Trên ca sà nhiOn elm dO, mOt  mô 
hInh thijc nghim dtrçic tác giã thit ke. Mo hInh dixçic kiAm 
chün qua các kt qua do và cho thAy h thông dã dt di.c 
yOu cau dt ra và dua ra các hi.r&ng phát triAn tiêp theo. 

2.24 

Phân tich, tInh 
toán d xuAt 

giái pháp giam 
that din 

nang trOn l 
din phân phôi 
dien lrc Cam 
Lam, Cong ty 
c phAn Dicn 

hrc Khánh HOa 

NGUYEN 
XUAN 

THUN  

TS. Trân 
Vinh Tjnh 

Trong các näm qua, nh& dtrgc quan tam du tu cãi tao  cling 
vâi sr n lirc trong Cong tác quán l' 4n hành hrai din phân 
phi, các chi tiOu chAt li.rqng din nang, dO tin cy cung cAp 
diOn cho khách hang sIr dung din ngày càng di.rçrc nang cao, 
t' l thn thAt din nãng cling dA di.rcic cãi thin rO ret. Tn thAt 
din nãng cüa Cong ty CP Din li,rc Khánh HOa nói chung và 
cüa Din li,rc Cam Lam nói riOng dã dat  mIrc khá thAp, tai Din 
1trc Cam Lam t l tn thAt din nang nam 2019 thrc hin là 
2,73%. Theo 10 trinh cüa Cong ty c6 phAn Din li,rc Khánh 
HOa giao cho Din lirc Cam Lam dOn nam 2025 l tn thAt 
din nang chi cOn 2,14%, trung binh mi nãm giãm 0,12% d 
Cong ty hoàn thành kO hoch giao elm Tng cong ty Din lire 
MiAn trung. Viec nghiOn cIru các giái pháp giâm tn thAt cong 
suAt, tn that din nang nhm dat  duc chi tiêu giao, nâng cao 
hiu qua kinh tê là nhng van dO dang dtrc Cong ty CP Din 
krc Khánh HOa noi riOng Nganh din nOi chung quan tam uu 
tiOn thrc hin hang dAu. Trong luen van nay, tôi dã sIr ding 
cac thông tin dIr lieu tIn các chtrong tninh 1mg ding nhtr RF 
Spiden, DSPM, CMIS, PMIS và phân mm PSS/ADEPT dA 
mô phOng, dánh giá, phân tich nuyOn nhân ânh hi.rIrng tài thn 
thAt din nang frén hr&i 22kV, de xuAt các giái pháp nãng cao 
hiu qua kinh tO trOn hrài 22kV Din lirc Cam Lam, tinh 
Khánh HOa. 
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2.2 

Nghiên c(ru, 
thit k ch tao 
b chuyn di 
PFC-BOOST 

ae nang cao on 
djnh din áp 

TRAN 
NGQC  

GS. TS LO 
Kim Hung 

Ngày nay, khi các vn d ô nhim môi trLrmg gay ânh hmmg 
den src khóe con ngtrài, nhiên 1iu hóa thach (than, du,...) 
ngày càng can  kit, dài hôi chüng ta phài thay clôi htrâng phát 
triên và tim cách khai thác ti cia nun nãng hrcng tái tao 
(mat tr&i, gió,...). Vài nhüng uu diem nM bt nhix: vo tan, 
sach, Co san; nAng lucmg tái tao  càng dtrçic crng di?ng rng räi 
trOn hu ht các nuc trên th giâi. Tuy nhién, bOn canh  nhüng 
tru diem trOn, chüng cting có nhiOu han  ch v hiu suit lam 
vic và chju ãnh huing nhiu bâi các diu kin thri tit: büc 
xa, nhit d, lam cho näng hrcmg thu dtrçvc thiu sr 6n djnh. 
Dé tài dé xuât sr dmg nguôn din xoay chiu kt hqp b diu 
chinh h s cong suât tang áp (PFC Boost) d gi On djnh cho 
phi tài mOt  chiêu khi sr diing vâi h thng pin quang din mat 
tr&i. 

2.26 

Tinh toán, d 
xuat lap dat 

ch6ng sOt van 
d giam suAt 
cat do sOt cho 

dirng day 
220kV Quán 
The - Tháp 

Chàm 

NGUYEN 
HÔNG 
VJNH 

TS. Nguyn 
Dinh Chung 

Viêc han  ch tM cia các vii sir c6 do set trOn hrài din c.n ducic 
i.ru tiOn hang clAu, rt nhiu các giái pháp ducrc dua ra nhu giàm 
din tr1 n61 dt, tang mcrc each din, diu chinh gOc bào v... 
nhtrng mt trong nhng giâi pháp tôi iru hin nay là 1p dat 
chng set van (CSV) cie ngan ngira sij c do qua din ap khI 
quyên gay non. Giâi ,pháp b6 trI s6 ltxqng CSV lap dat trên 
dirOng day cflng là yêu to ht sirc quan trQng, d6i vài phóng 
diên sOt, do tInh tan man  rat cao nOn vice  xCr l' s lieu ye set 
dira vào s6 liu thng kO là chInh. CUn vi tInh tan man  cüa 
phóng din sOt nOn vic dim ra mt diOu kin cij tha d lira 
chçn vi trI chInh xác lap dat  CSV là rat khó. Do do vi trI lap 

dat CSV phài dtrc nghiOn cru, tInh toán cIii th d dat  hiu 
qua cao nhäm giám sr c6 do set. Trong luan  van nay trInh bay 
giãi pháp Iira chQn vi trI, s hrqng CSV lap dt trên dithng dày. 
Kt qua tInh toán dira trOn mô phong phân mm PSCAD. 
NghiOn cru và cac kOt qua tInh toán mô phOng ducre thirc hin 
trên du&ng day 220kV Quán The- Tháp Chàm. KOt qua nghiOn 
cru nay së là ca sâ tham khão, d xuât cho vic lra chçn vj 
trI, s6 ltrcing CSV t& nht iap dat cho dirbng day d giám suat 
cat do set. 

2.27 

Dánh giá ãnh 
hirông cUa 

ngu6n din mat 
tthi dôi vâi 

luài din phân 
phôi din hrc 
Cam Ranh- 
Khánh son 

TRNH 
QUANG 

VINH 

TS. Ha Dinh 
Trác 

Nhu cu khai thác nang krçng mat  tr&i dang büng n manh  0' 
Vit Nam, vâi vô s6 d an nhà may din mat  tr&i da Va dang 
circe du tu xay drng trOn khap cã ntrâc. Tuy nhiOn, vic kOt 
noi các ngun din mat  tthi phân tan nay vào lolài din phân 
ph6i se gay ra ánh htrO'ng dn nhiu chi tiOu, dai  hrqng trong 
h thng din. Tron luan  van nay ta xdt dn ánh hong dOn 
dai krcng din ap. Bang vic lira chQn luâi phãn ph6i XT 474 
Nam Cam Ranh và dung phAn mm Power factory ta cO th 
dánh giá, phan tIch cling nhm dua ra các kin nghj d van 

hành krOi din nay mOt  each hiu qua. 

2.28 

NghiOn i 
giãi thuat 

PWM cho a1 

hInh nghjch luu 
tang áp 3 bac 

hInh T cl giam 
THD 

VY VAN 
VU 

TS. Doàn 
Anh TuAn 

Trong nhl?ng nArn gAn dày, cau hInh nghjch kru hInh T ba pha 
ba bac  truyOn thông dtrqc irng diing rAt ph bin sovâi nghich 
kru hai bac.  BOi vi, nghjch li.ru hinh T ba pha ba bac  truyOn 
thóng có nhiu tru diem nhtr: Chat krqng din näng t6t hon, 
yOu cAu b 19c ngô ra AC nhO hon, din áp dt trên cac khóa 
cOng suAt nhO hcm và din ap ngO ra cao hon so vài nghjch liru 
hai bac.  Tuy nhiOn, cAu hinh nghjch km hinh T ba pha ba bac 
truyn thng là b chuyn di giâm áp. Mat  khác, d tao  ra 
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din áp no ra cao tr din áp ngô vào thp, mt b DC-DC 
tang áp can phái dircc 1p dt phIa trtràc b nghjch lim, lác 
nay, b nghjch Iuu 3 bc hInh T truyn thng lam vic nhu b 
chuyn dôi hai chng. Ngoài ra, trang  thai ngn mach  (hai 
khóa cOng suAt trên mt nhánh pha cO th duqc dóng trong 
cUng thai dim) là bj cm trong nghjch li.ru truyn th6ng. 
Nghjch luu nguôn Z ba bc (duqc gçi là b chuyn d6i cOng 
suât mt chng vi khâ nang tang giám din ap va chju dijng 
ngän mach)dircic  d xut dê khc phic hn ché cüa nghjch kru 
ba bc truyên thng. Tuy nhiên, bt lçii cña cu hInh nay là 
dOng din ngO vao khong liOn tic dn dn vic han  chO cho 
các üng dvng  trong h thng PV và Pin nhiOn lieu. DO giái 
quyt nhung bt lçii cüa các bO nghjch kru ngu6n Z ba bc, các 
bO nghich hxu ti,ra ngun Z ba bc duçic dO xut. Cu hInh 
nghjch Iixu tra ngu6n Z ba bc có vài i.ru dim nhi.r: Din áp 
dt trOn các phn tt'r cong suit thp va dOng din ngO vào liOn 
t%lc. Tuy nhiên, cu hInh nghjch ltru tra nguôn Z ba bc sir 
diing nhiu phAn tü thii dng diOu nay lam gia tang trQng 
li.rçrng, kIch thtrâc và ton hao cüa h thông nghjch Itru. Nhäm 
cal thin cac nhuqc dim nOu trOn, phirong pháp diu ch dO 
rng xung sin cãi tin (MSPWM) eho nghjch km tang áp tira 
khóa chuyn mach  ba bc hInh T d giârn thng dO méo dang 
song hal (TFID) cUng nhu chi s diu chO cao duçc trInh bay. 
B&ng cách scr diing phtrcmg pháp chOn xung ngn mach  nra 
trOn (UST) và ngn mach  nra dual (LST) vài nhng tInh nang 
theo sau: Giàm d gçm song dOng din ngö vào so vài cu hInh 
tuong tir; DO lci din áp cao so vài cAu hinh tlrnng tsr; Chi s6 
diu chO cao so v&i cu hInh turing tr; 

2.29 

TInh toán Va d 
xuAt giâi pháp 
an toàn 4n 

hành cho Iuài 
hic Cong ' 

truyên tái Din 
3 khi có sir 

tham gia cüa 
các nguôn din 

mt tri 

NGUYEN 
DUY 

VUONG 

PGS. TS 
NgO Van 
Duong 

Vài tinh hInh phát trin nóng ngoài quy hoach cUa các nhà 
may din nãng lucmg tái tao  nhu hin tai,  thI mijc tiOu dam bào 
an toàn 4n hành hrài din là mOt  trong nh&ng nhim vi1 dc 
bit quan trQng dM vai ltrai din Cong ty truyn tái din 3. 
Nh&m dat  duqc mic tiOu nay, can phãi tiOn hành phân tich an 
toàn 4n hành Iixâi din do Cong ty quãn l, tü do tim ra duqc 
các ch dO 4n hành nguy him gay mt an toàn, nhm d ra 
duroc giái phap an toàn 4n hãnh cho krâi din. Luàn van scr 
dvng phân mOm Powerworld Simulator lam cOng cv phân tich 
an toàn nhm mô phOng 1u6i din Cong ty truyOn tãi din 3 
vói s6 1iu 4n hành thrc t. Tr do d ra ducrc cac giâi pháp 
khAc phuc: Giãi pháp diêu dO h th6ng din; giãi pháp xây 
dirng và nâng cp các phn tCr hthi din va giái pháp bü cong 
suit phán kháng 

2.30 

i4 xut giái 
pháp kt 
hop l cho 

cong trinh kO 
tai khu do thj 

m&i vjnh 
Thun Phuâc 
thành ph Dà 

Nang 

NGUYEN 
HUtJ 

THANG 

TS. Nguyn 
Van Châu 

Tr tng quan v các cong trinh bào v br bin gm: Côn 
trinh dan gian, thô so (cO quy mO nhO); COng trInh ban kiOn cô 
(quy mO vira); COng trInh kiOn c (quy mô Ian) và si,r cAp thit 
phái th l' 6n djnh, bM vthig hóa tuyên dê, nOi  dung lun van 
da d xuât giãi pháp gia cung n djnh khi xây drng các khu 
dan cu, do thj dQc theo yen bi Dông song Han và vjnh Man 
Quang theo quy hoach ccia thành phô Dà Nang, dam bâo ch6ng 
xoi, sat l& b bin, báo v dAt dai, cac khu dan cu, cong trmnh 
kiOn tr(ic dn thai phát trin cãnh quan chung cüa thành phô. 
Thông qua kOt qua tInh toán n djnh giái pháp dim ra vâi ba 
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nhóm giãi pháp gm sü dung  cc 6ng thép D914 (PAl); cAu 
tru&c c& sau k& hcip bàn giâm tài - lOai cr sr dung: ccc 6ng 
thép D914 (PA2) và cu tnrâc cir sau kt hcip bàn giàm tâi - 
loai cr sCr dung: cQc ng thOp D1000 (PA3), dng thai phân 
tIch yu t kinh t — k thut, lun van d xut giãi pháp kt 
cu hçip l' cho cong trinh kè t?i  khu do thj mài vjnh Thun 
Phuàc thãnh ph Dà N.ng. 

Nghién CUU 
xay dvng  mô 
hInh dng 1c 
hc chat lixu 

cüa dOng chãy 
nhiu pha và 
üng dung cho 
kt cAu tru cAu 
trong müa mi.ra 

bäo 

LE ANH 
TIEN 

(1)TS. 
Nguyen Van 

M; 
(2) TS. Phan 

Thanh 
Hoang 

Duài tác dng cüa biEn dM khI hu, hthng các cong trInh 
xây drng, kt câu ha tng giao thông gân và xa b biên chju 
tác dng va dp mnh tr dOng ni.râc chãy và song bin, dc 
bit khi có lü hoãc bäo xãy ra vâi tn suât và cthng d ngày 
càng tang. Sr k& hçip dng thai cüa sOng và gió së tao  ra ngoai 
lrc Ian tác dng len tri cau gay mt n djnh và cO th phá hüy 
kt c.0 cüa cong trInh. Trén cx so các hin t.rcmg thüy-khI 
dOng lrc hçc tác dung len cong trInh xây drng, mt s mô 
hInh tInh toán dng lirc hc cho dOng nhiêu pha (nuOc và khI) 
cltrqc xây dirng và phân tIch dra trén phAn mém Ansys Fluent. 
Mo hInh tInh toán so dçra vào hthông phiro'ng trinh Navier- 
Stokes và nhting phi.rcrng pháp xap xi s hçc d miêu tã dOng 
cháy hal pha cing vOi sr ton tai  cüa mt thoán. Phucng pháp 
Volume of Fluid (VOF) dã duc sO drng de mô phOng si,r 
chuyn dng cta mt thoáng vOi d chInh xác cao. Két qua mô 
phOng so dLrçYc xác thrc thông qua so sánh giá tn djnh tInh Va 
djnh hxçing vOi kt qua thirc nghim. Nhüng kt qua cüng d 
chInh xác cao dã dat duçic, t& do chOng tO mô hInh s Co d 
tin cy va cO th Ong dung  d phãn tIch các ca ch dng lc 
hc cho clOng chãy 2 pha nithc và khI len kt cu. Sr phân b 
Va co chê cüa tn.rrng áp su.t, 4n t6c quanh kt cu dà dtrçrc 
phân tIch chi tit. Them vâo do, nhithg ânh hixOng cüa các 
thông s chInh bao gm vn tc dOng cháy, d sâu va dc bit 
là hInh clang k& cAu dn hrc thiy dng dä ducic khào sat. 
NhUng ket qua dat  dtrc trong lun vAn là hu Ich và CO giá trj 
tham khão dé nâng cao n djnh cong trInh trong cOng tác thiêt 
ká, thi cOng và khai thác sO dung. 

2.32 

Nghién cru 
ânh hirOng cüa 
nhi@ d dn 

bin dang  t6ng 
thcuacau 
Tran ThiL7 

dira trén so lieu 
quan trac GPS 

và mô hInh 
phan tCr h[tu 

han 

DO ANH 
VU 

(l)TS.Vo 
Duy Hung; 
(2)TS.Le 
VAn Hin 

Kt cAu cu treo day yAng có khà nãng virqt nh jp IOn nhung 
rt nhay cam vOi các tác dng cCa môi tru?rng. Câu treo day 
yang Trân Thj L, thành phO Dà Nng nrn 0 khu vrc Mien 
Trung có bién d thay di nhit d ttrcYng dOi IOn, kt cu nhjp 
chInh bang 4t lieu be tong cOt thOp IOn cing vOi bc siéu tInh 
cao cüa h thông lam cho sir ânh huOng cüa nhit d dn bin 
dang tang th cüa cu khá phrc tap  và can xem xét dn trong 
dánh giá cau. Lun vAn nay nghién cCru ing ânh hu0ng do tãi 
treng nhit d tác dung dái vOi cau thông qua d lieu thu thp 
tu h thng quan trac dOng th?yi cüng d kiêm chirng và so sánh 
giia mO hinh phan tcr h&u han  và d& lieu quan trAc. Két qua 
cho thây s lieu quan trc phânh ánh dung sOc khOe và sr lain 
viéc cüa kt cau, h s6 ttrcm quan giCa chuyn vj dim dinh 
tháp và nhiet  dkhá cao. Cuoi cüng, mô hInh PTIIII &rcyc m8 
phóng vOi sai so nhO cUng nhu ánh hLrOng cüa tài tr9ng nhit 
d den ttrng b phn k& cau cau day yang Tran Thj L dtrçic 
the hiên rO rang 
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2.33 

Nghiên CIJU 

phuong pháp 
khcr nhiOu dôm 
trên ânh S6 dira 
trên huang tip 
cn bin phân 

'O DUC 
HÔNG 

TS. Ph 
Cong Thing 

Khfr nhiu ânh là mt vn dè rt ci bàn trong xCr I ãnh s. 
Các phuan pháp khCr nhiu dã ducic nghien cCru va áp dung 
rung rAi nhAm dem lai  nhüng giá trj to lan cho qua trinh thu 
nhn và sCr ding hinh ánh. Tiêu biu dM vài các ành siOu am 
y t hay ânh chip bang radar, vic xr l' ânh nhiu dM vâi các 
1oi ânh nay dem dn nhing thông tin và lçi ich quan trong. 
Các loai nhiu thuang xut hin trong các ánh nay &rçxc gçi là 
nhiu d6m hay nhiu nhân. DA có rt nhiu phucmg pháp 
nghiOn ccru d khtr loi nhiu nay. Mt trong nhng ki thut 
circ kI hiu qua dO là bin phân tOng. Trong lun van nay, tôi 
s nghiOn can phLrng pháp áp diing và cái ti6n phwmg pháp 
khir nhiu sü di,ing ki thut biên phân t6ng. Tôi s thCr áp ding 
các biu thirc do ham bc cao vào các mô hinh khcr nhiu. 
Sau do tin hành so sánh các kt qua thirc nghim. Tr do dira 
ra duqc nhUng nhn xOt dira trên mô hInh toán hQc và k6t qua 
thi.rc nghim. Tr do di dn nhftng kt lun v dc dim cac mô 
hInh khCr nhiu. Ben canh  do là tim hieu va ap ding cac 
phuong pháp tInh crc trj nh.r Gradient Descent và Split 
Bregman d áp dvng  vào khCr nhiu ành. 

2.34 

xuat 
pháp nhAm 

giâm t6n tht 
din nãng ltrói 
din phân ph61 
huyn Mang 

Yang, tinh Gia 
Lai 

PHAM 
QUANG 
THANG 

PGS.TS.Ng 
uyn Hu 

Hiu 

Hin nay, chi tiOu v6 iàm t l t6n tht din nang là mt trong 
nh&ng chi tiêu kinh t k5 thut quan tr9ng trong cOng tác quãn 
l', 4n hành lirâi din phân ph6i và kinh doanh din nAng. D6 
dánh giá và thra ra các giái phap giàm tOn that din nãng hcip 
li', thI vic tInh toán chInh xác ton that din näng cho ltthi din 
phân phôi là rt cn thiEt. XuAt phát tü nhcng l' do nêu trOn, 
tác giâ d xut d tài "D xuAt giãi pháp nhãm giám t6n that 
din nãng hrOi din phân ph61 huyn Mang Yang, tinh Gia 
Lai" nham phân tIch, dánh giá h thông lithi din hin trng 
dê &ra ra các giâi pháp giãm t6n that din näng phü hqp cho 
hrOi din phân phôi huyn Mang Yang, tinh Gia Lai hin nay. 
Tác già dA xây dirng dtrçc d6 thj phij tái dc trixng, ding phân 
mm PS S/ADEPT d6 mô phOng, tInh toán và dánh giá tinh 
hinh t6n thAt din nãng cho các phi.rc:mg an 4n hành hrâi din, 
tInh toán b6 tn vi trI bü thi uu. 

2.35 

Xây dimg h 
th6ng ung CI.rU 
và xcr l' sr c6 
mng tai  Vin 

thông Kon 

VO BANG 
GIANG 

PGS.TS. 
Nguyk TAn 

KI-iôi 

Xây drng h th6ng irng ciru và xCr l sir c6 mng ti Vin 
Thông Kon Turn, dirçic tiên hành trén cr s& ngh iOn can và (mg 
dicing rnt s6 th4t  toan phân lap trong phat hin và xCr l' sr 
cô cac h thông dang hoat dng tai  ViOn thông Kon Turn. Vic 
nghien Can và (mg dung các thut toán h trcl con ngLri trong 
qua trInh phOng thU các h th6ng, tác giãi da phân tIch và dánh 
giá t(mng trung hçp cii th6, thc hin các bài toán phát hin 
tan cong di,ra dira trOn phân lap, c th là thut toán Support 
Vector Machine và mng neuron nhiu tng dtrçc áp ding vào 
bài toán. Ti6n hanh thrc nghim, mô tã các mô hInh thrc 
nghim, di.ra ra kAt qua, phân tich dánh giá v k6t qua dat  &rcyc 
dO xay drng H thông (mng cüu và xCr l si,r c6 mang  ti ViOn 
thông Kon Turn. 

2.36 

(Jng dung 
Multi-Task 
Cascaded 

Convolution 
Netwworks va 

LE 
QUANG 

HIEN 

TS. Dtng 
Hoài 

Phuong 

Khuôn mt dOng vai trô quan trQng trong qua trInh giao ti6p 
gifra ngix&i vâi ngu&i, nO mang rnt hrçing thông tin giàu cO, 
chang han nhu t(m khuôn mt cO thO xác djnh giâi tInh, tu6i tác, 
chUng tQc, trang  thai cam xUc, dc bit là xác djnh m6i quan 
he vài d61 timcrng Do ctO,bài toán n14n dng khuôn mt dOng 
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vai trô quan trong trong nhiMi 11th vrc di s6ng hang ngày cña 
con ngrô'i niur cac h thông giárn sat, quán l vào ra, 
tim kiêm thông tin mOt  ngthi nôi tiêng,...dc bit là an ninh, 
bâo mit. Co rat nhiu phi.rcmg pháp nhn dang  khuon mt d 
nâng cao hiu suât tuy nhiên dü It hay nhiêu nhung phwmg 
pháp nay dang yap phãi nh&ng thr thách ye d sang, huâng 
nghiông, kIch thithc ãnh, hay ành hixng cüa tham s6 môi 
truàrng. Tác giã dê xuât áp diing phucmg pháp phát hin khuon 
mat vâi Multi-task Cascaded Convolutional Networks 
(MTCNN) va scr dvng  thut toán FaceNet dé nhn dang  khuôn 
rnt dê khäc phc các han  ché nêu trén. Tác giá dä torn tat các 
kêt qua cia dt dugc và dua ra các hi.róng phát triên tiêp theo. 

Xây dirng giái 
pháp giám sat 

và tir dOng  cách 
ly mA dc trén 
cac may tInh 

trong h thông 
mang VNPT 

Kon Turn 

LE NGQC 
PHONG 

TS. Hu'nh 
Hiru Hung 

Vic xây drng giãi pháp quãn l giám sat các hoat cüa may 
tInh khi tham gia vào môi trung mang  phát trin rO ret.  Trong 
so các &m vi clang sCr diing giâi pháp quãn l tp trung chi áp 
dung các ni dung lien quan dn an toàn thông tin a mire ngui 
dàng. Hin nay các cong ngh phãn tIch va xir l ma dc tai 
ngl.räi thing thrqc sir dung rang rAi tuy nhiên d riii ro khi lay 
nhim trong môi trlrng mang  khá cao dông th&i chi.ra clap irng 
duqc tInh sn sang khi gp biôn th mâi. Giài pháp nay &rçic 
dé xuât nhAm tij dng hóa khâ nAng quán l và ho trçl trong 
vic giám sat an toàn mang tai dcm vi. Lun vAn khái quát các 
ni dung dé xây dvng  giái pháp và tong the quy trInh phân tIch 
và 4n hành cong cii. hr các 1' thuyét can bàn và tInh hInh an 
toàn thông tin tai  VNPT Kon Turn, tác già ciA nghiên ciru vA 
áp dicing các phirong pháp nhäm han  chê các môi nguy hal  lan 
truyên trong khong gian mang.  Các phAn tIch qua trinh xây 
dung phân mém và sir dun cong ci cüng ducrc gin thiu trong 
lun vAn. Tác giá cia tOrn tat các ket qua ciA dat  dtrçrc và thra ra 
các huàng phát triên tiêp theo. 

2.38 

Phân doan tin 
hiu thánh 

tiêng nOi và 
khoãng 1ng 
dung các dc 

trung trén mien 
thai gian 

NGUYEN 
THUC 
SIEU 

TS Nnh 
Khánh Du >' 

Trong thri ciai ngày nay, khi ma Cong ngh thông tin clang 
ngày càng gop phân quan trong trong vic phac v,i lcri Ich, 
nâng cao d&i song cüa cháng ta, vic áp dicing và mô phOng 
tieng nói cUng dn dóng val trO quan trQng hcin. Nghiên ciru 
và mô phOn ting nOi cLIng vâi trItu nhân tao  cia vA clang tao 
thành xu the và nghiên ciru chü yêu trong giai doan nay. Dc 
bit, khi cong ngh thông tin clang tr& thành cot 101 trong Cách 
mang cong nghip 4.0, vic nghiên ciru và mô phOng tiêng nói 
dan trO nén quan trong hen, nhAm dura may moe gn vâi con 
ngui hn trong vic giao tiêp giüa con ngLri vài con ngithi, 
gia may mOe vii con ngui. Dé giãi quyêt van dhrên, chüng 
ta cO the sir dicing các dc trtrng ca tin hiu trên mien thi gian 
hoc trên mien tan so. Các dc trung trén mien th&i gian duqc 
trIch xuãt dung phi.rang pháp xir l ngan han  có uu diem dan 
giân, dê thrc thi cho các ing dvng  xir I tiêng nOi. Trong lun 
vAn nay, tôi chn khão sat các dc trung trén mien thi gian 
gôm nAng luqng ngAn hn (STE), toe dQ bang qua không 
(ZCR) và biên d trung bInh (MA) d giâi quy& bài toán phân 
don tin hiu thành tieng nói và khoãng Ing. 

2.39 
Kim thir ing 
dicing ng& cânh 
tren Android 

DANG LE 
EV THAI 

PGS. TS 
Nguyen 

Thanh Binh 

Kim thir phn mm là mt trong nhng yu t6 quan trong 
nht d cung cp mt san phm có chat 1uong cao. Vii surphát 
triên mnh mO cUa din thoai thông minh ngày nay thI kiêm 
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thu phAn mm cüng cAn phãi dap irng dtrcc cac yeu cAu cüa 
rng ding. Khi các thit bj di dung  càng duçic phát trin, nâng 

cAp va tich hqp nhiu các bO cam bin nhu djnh vi,  gia toe 
kê... thi kim thcr rng diving ngü cánh that  si,r can thit. Lun 
van dä khái quát thrqc các nGi  dung ca bàn ye kim thir phAn 
mm, kim thCr (mg dung ngCt cãnh trén h diu hành Android, 
tIm hiu v cách xây dijng và phát trin mOt  (mng diving di dng, 
các cong ci và thut toán d kim th(m (mng dung.  Tir nhUng 
kin th(mc da tim hiêu &rqc, 1un van áp dung  dê kim thcr hal 
(mg dung  Src khoé và Thai tik TrLr&c tiên là xay drng mô 
hinh và kjch bàn kim th(m cho (mng dung.  Sau dO thc thi kjch 
bàn trén cmng dung  v&i cong cu Calabash và Xarnarin. D m(mc 
d kim thCr (mg dung  duçc phü rng han, có the loai bO duçic 
nhiu Ii han thI Iun van dà d xuAt giãi pháp sinh ngt cãnh 
dAu vào cho (mng dung  scm dung thut toán bang quyêt djnh. 
Lun vAn cüng dA torn tt thrçmc các két qua dat  duqc &ra ra 
htróng phát trin tip theo. 

2.40 

Phân tIch d 
1iu h9c cüa 
sinh viên dira 
trén Big Data 

Tt1 THI 
VAN 

PGS. TS VO 
Trung Hung 

Lun vAn nghien thu tng quan vA ca sâ l' thuy& dU, quy 
trInh phân tIch Big Data, mô hInh h6i quy tuyn tInh va cac 
tinh nAng cüa cong cu h trq phân tIch dt 1iu Weka. Thông 
qua các nOi  dung nghiên thu trên, lun vAn sfr dung thut toán 
h9c may hi quy tuyn tInh d tin hành phân tIch h thng dt 
lieu hQc tap thrc t cüa sinh viôn Phân hiu Dai  hQc Dà Nng 
tai Kon Tum dé thra ra các d%r báo nhm gop phAn giãi quyôt 
thi,rc trng quân 1 dào tao  và cong tác tuyn sinh t?i  Phãn hiu. 
Nghiên thu djnh ltrqng dtrc thirc hin tr bithc thu thp d 
lieu, tin xcr l dii liu, xây dmng và dánh giá mô hInh hôi quy 
tuyn tInh bang cOng Cu ho trçm phAn tIch d& lieu Weka, sau do 
thirc hin tInh toán thcr nghim d chInh XáC cCia các dir báo d 
cO CáC k& lun chInh xác. TáC giâ dA tom tat kt qua dat  dtrcrc 
cUa lun vAn, cac dim han ch& dng thl dtra ra huàng kh&c 
phuc dA phát triAn lun vAn trong tucrng lai. 

2.41 

Nghien ccru va 
xay di,mng 

Chatbot ho trçl 
trà lOi ti,r dOng 

tai trtr&ng 
THPT U 

Trung Dinh 

LETHI 
BicH 

PGS.TSVO 
Tmng Hung 

Cong tác tu vAn tuyn sinh cüa các tnthng THPT trong tinh 
nOi chung và trtróng TI-IPT Lê Trung Dlnh nOi riéng nhIn 
chung chtra giài quyêt mOt  cách kjp thai và cOn nhiu vAn dà 
bAt cap.  Các câu hOi cüa hQc sinh ti.rong tx nhau, 1p  di  1p  13i, 
t6n ngu6n nhân hgrc và thai gian tir vAn. Do dO, vài si,r tiên b 
cUa trI tu nhân t?o,  h th6ng trA l?yi tr dng là giãi pháp hiêu 
qua nhAt trong cong tác tu vAn tuyn sinh. Lun vAn trinh dA 
bay vic sü dung cmng dung  Rasa kt hqp vâi các phtmong pháp, 
k thut nhu: mô hInh word-based DST, mang  na-ron nhân 
tao, ... d tao  nAn Chatbot. Hthong trâ l&i dtrqc các câu hOi 
v01 dO chInh xác 95%. Vài kOt qua nhtm mong dqi, hy vng 
tirong lai h théing sê dirçc xay dmng v0i tp du lieu Ian han 
dA Chatbot ngày càng Iinh hoat và phong phü hon. 

2.42 

Dr doán li 
cho phAn mm 

áp dung ki 
thut Fuzzy 

Support Vector 
Machine - CIL 

PHAN Till 
TI-IANH  

B1NH 

IS. Lé Thj 
M Hanh 

D%r doán li phAn mm là mOt  hoat dung vô ccin quan trQng, 
giüp di,r doán trtràc khâ nAn cO lôi cüa mA nguôn, lam giãm 
thai gian kim th(r, tang chAt luqng kim thCr cüng nhtm chAt 
hrcrng dAu ra cüa san phAm. Trong nghién c(ru nay, tôi tin 
hành thcr nghim so sánh 07 thut toán phân lop phô bin vài 
môt bin th cüa thut toán SVM là FSVM-CIL trOn hai tp 
du lieu lôi hi.ràng phtrang th(mc KC3 cüa NASA và tp dit lieu 
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huàng lap cüa tern-Promise. KEt qua cho thy thut toán 
FSVM-CIL cho kt qua t& hcm các thut toán con 1i. 

2.43 

xAY DUNG 
UNG DUNG  
CANH BAO 
THOI TIET 

TREN THIET 
B DI DØNG 

TRAN 
NGUYEN 

HUY 
CUONG 

PGS.TS 
Hu'nh Cong 

Pháp 

Trong cuc sng h&ng ngày, thai ti& và khI hu dóng vai trO 
rat quan trng. D len k hoach h&ng ngiy thtr&ng chüng ta 
dira vào thai tit và phàn nan khi thai ti& xu. Thai tit va khi 
hu vira là tii nguyen thiên nhiên, dng thai là mi nguy him. 
Chngh trç nhung cQng có the gay ra mt mM de d9a cho 
cuc song, tài san và môi truang. Nghién ccru nay dtrcic d xut 
nhm ma r)ng khã nAng theo dOi th&i tit cüng nhu khI Mu 
cua mi ngixai. Bang cách s ding thu vin Ionic 1y ca s& d 
lieu tfr Openweather, tao giâ dä thit k và tao  nén mt rng 
ding cãnh báo thai tiôt giOp chüng ta có th chü dng üng phó 
khi thai tit và khI Mu có chuyn bin xu. Các phân tich v 
chüc nAng, giao din cüng nhu gio'i thiu v thu vin, CC Cong 
ci d tao  ra  mOt  tng ding cânh báo th&i tit trén thit bj di 
dng cling dtrçc giài thiu trong bài lun vAn. Tao giã dA torn 
tAt cac ket qua dA dat ducic và dtra ra cáo huàng phát trin tip 
theo. 

2.44 

Nhn dang  cam 
xuc khuôn mt 
cüa sinh vién 

khi hQc tai 
truang Cao 

dang Vit Nam 
— Han Qu6c 
Quáng NgAi 

NGUYEN 
VAN 

DUNG 

TS. Truang 
Ng9c Châu 

Lun vAn tp trung nghiôn elm v thut toán trIch chçn dac 
trung — Principal Component Analisis (PCA) và qua trInh 
nhn dang  cam xüc bang mang  Nron. Bài toán dt ra là lam 
th nào dê nhn dang  cam xüc trén khuôn mt ngu&i. Vài bô 
dct lieu hun luyn, cing các cam xOc nhu vui ye, bu6n, ngac 
nhién, binh thu?ng, gin dli, chán ghét, sç hAi. H thông nay 
cO khá nAng nhn dang  dugc các dang cam xüc ca bàn nhtr 
4y. Lun vAn dA giâi thiu duçc các bir&c thirc hin cüa vic 
trIch chçn dc trung tir thut toán PCA &rçYc th hin qua các 
mô hinh trong bài; lun vAn cling dA giài thiu duqc m3ng 
Nciron, mô hInh mang  NoTon, cách huân 1uyn mang  b&ng 
thuât toán lan truyn nguqc, mô hInh th hin qua trInh hc Va 
nhn dang  cüa  mang...  Trén c s do, tôi tién hành cài dt 
chuang trInh trén Python. Bài toán áp diving nhm minh hQa 
nhlmg kin thlrc nghién clru dA trinh bay trong 2 chung dâu. 
Qua viéc thirc hin, lun vAn cling gop phn gilip tôi 4n ding 
va cung co lai  kin thlrc phn iOn v khai phá d lieu và rnt 
phan cüa trI tu nhân tao  dA hQc 0 trur&ng, ma rng them các 
kin thlrc lien quan dn d tài nhu xlr Ii, chuAn hOa hinh ânh,..; 
rèn luyn k nAng xlr II dr Iiu dM vài tlrng b dt 1iu khac 
nhau, k nang huân luyn mang  Ncron và test anh nhin thy 
di.roc hinh ânh nao dixcic nhn dang  dling và hinh ành nào bi 
nhn dang nham trong tp test elm mInh, hçc duqc cách khac 
phvc giãi quyt mt so van d tric trc trong qua trinh thrc 
hin lun vAn. Nhling han  ch elm d tài: thut toán ducxc xay 
dirng Co quy mô cOn khá dcm giãn, khi kim thi.'r thi,rc t cho 
két qua kha on nhung chüng ta van chua th dánh giá do là k& 
qua cao duc vi S6 hinh ánh trong b dü lieu cOn qua It; chua 
phong phü eác cam xüc trên khuôn mt ngirOi. 

2.45 
Phân lop các 
cam xüc binh 

lun 

TRANG 
THI MINH 

HUONG 

TS. Hu'nEi 
Htru Hung 

Bài toAn phan lap cam xüc bInh 1un thijc chAt IA bài toAn phAn 
loai vAn ban. Do là mOt  vAn d8 quan trQng trong lTnh virc xfr 
l ngôn ng. Nhim vi cüa bài toán nay là gán cac nhAn phân 
Ioai len mt vAn bàn mài dim trén mIre do tucmg tier cüa vAn 
bàn dO so vai các vAn bàn da duc gán nhAn trong tp huAn 
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1uyn. Trong lun van nay, tôi da trinh bay ca sâ l thuyt Mng 
quan v bài toán phân lap cam xüc binh 1un: nhUng thách 
thüc trong bài toán, huàng tip cn bài toán, huâng giãi quyet 
bài toán dra vào các k5 thut h9c sâu Deep Learning Neural 
Networks, các mang n ron hpc sâu,...; Tip dn, tôi dã tim 
hiu và 1it kê mô hInh bài toán và các buâc trong phân lap 
cam xüc bInh 1un. Cuôi cirng, tôi dA dua ra chi tiêt các thông 
tin thu nghim và dánh giá các phuxmg pháp xây dirng trIch 
chQn dc trlxng, dánh giá 4 mô hinh mang hpc sâu. T& do thra 
ra dLrçlc mt mô hinh t6t nht trong vic giài quyt bài toán 
phân lap cam xuc binh lun. 

2.46 

Nghiên CUU CC 

mô hinh hçc 
bài 

toán phân loai 
thijc 4t 

THU'QNG 
TIEU 
LOAN 

TS. Nguyn 
Van Hiu 

That khó d phân bit gitta hang ngàn loài thirc 4t trong h 
sinh thai tr nhién, va nhiu no hrc dã &rçrc diu tra d giài 
quyt vn d. O Vit Nam, nhim vii xác djnh mt tr 12.000 
loài dôi hOi các chuyên gia chuyên ngành trong h thrc 4t 
quán l, vài các k5 nang dào tao  k luong và cO kiên thfrc 
chuyOn sâu. Do dO, vài sr tin b ca hçc may, h thing nhn 
dng ti.r dOng  cIA dixçc d xut dé mang lai  igi Ich khác nhau 
các ben lien quan. Trong 1un vAn, mt dánh giá so sánh cCia 
b6n mô hInh hgc sâu trIch xuât tInh tich chip,  dO là 
MobileNetV2, VGGI6, ResnetV2 và Inception Resnet V2, 
di.rgc trInh bay. Nhüng mô hInh cIA duqc két hqp vài ph.rng 
pháp phân loai may vecta h trçr và K lang ging gAn nht vai 
miic dIch nhn dana  va phan loai loài thirc 4t bang hInh ánh. 
Các mô hinh d xuât dat  dugc t' l nhn dang  dy hia hçn và 
MobilenetV2 dat  mc cao nht vài 83,9%. Kêt qua nAy chüng 
minh ring các mô hinh h9c may có tim nãng d xác djnh loài 
thijc 4t trong môi tru?ng tij nhiên, và các cong trinh trong 
ti.rong Iai cAn kim tra dé xuAt các h thng có d chInh xac 
cao han trên tp du lieu Ian han d dAp ung nhu câu ung dmg 
hin tai. 

2.47 

Xây dirng ang 
dung phAt hin 

cháy rrng 
thông qua 

camera 

PHiM 
D1NH 

THICH 

PGS. TS 
Nguyn Tan 

KhÔi 

Vai sr phat trin ci:ia cong ngh, co nhieu ung ding phát hin 
cháy rirng nhcq cAm biAn, thig d%lng cháy thng qua v tinh, ang 
ding phát hin cháy bAng bAng video, hinh Anh tr Camera 
quan trãc. Tuy nhiên, qua thirc tê sü drng thI ung din d ng 
phu o ng pháp phân tIch video mang iai  nhiu u u diem và 
chInh xác ho n. Vói m t camera c cI phân giAi t6t, hoàn toAn c 
th giám sat du ge m t v ng thng r ng Ian vài cI chInh xác chAp 
nMn du qc. Lun van tOi tim hiAu giAi thut nhn dang  dam 
cháy di,ra vào tInh chAt vA mAu sAc cüa ngpn lua d xây di,rng 
üng ding phát hin cháy rt'rn dira trên camera. su dtng các 
hInh Anh, video minh ha dé nhn bit lCra. Các hInh Anh, 
Video së dogc xu l, phân tIch bAng nh&ng giAi thut d phát 
hin dam cháy, dola  ra kt Lun khoanh vüng khu vrc cháy dira 
trên mAu sAc vA tInh chAt cüa ngcn lua. 

2.48 

(J'ng ding QR 
code xây dung 
giAi pháp kiém 
tra tAi 1iu vAn 

bàn 

NGUYEN 
LE TRAN 

TS. Dng 
Hoài 

Phuang 

Lgi dvng  sir phát triAn cüa khoa h9c cong ngh; sir sor ha trong 
cOng tác quAn 1' cüa các ca cjuan, t chirc; cong vâi sir thiu 
hiu bitt cüa m6i cá nhân, GiAy t dtrgc lAm giA mt each tinh 
vi vol sr h trq cüa cong ci, may mOe hin dai,  nén den GiAy 
ch6ng nhn quyn su di,rng dAt cUng có the lAm giA, mA ngtthi 
bInh thuang that khO cIA phát hin dAn dAn nhng h liy vô 
cUng nghiêm tr9ng. NhiAu giAy t giA mao  giAng dAn müc nAu 
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khong có phwng tin k thut va nghip vi chuyên mon thI 
khó lOn phát hin &rcic. VI 4y, so nan  nhân các v Iira dào 
bang giây t tài lieu giã van khong ngirng tang len. ThU doan 
phô biên, d thrc hin và có the tao  ra vâi sO lucmg nhiu loai 
giây t, tài lieu giâ cia các dôi tuvng là dUng phân mm thiêt 
ké, xcr l hInh ành dé lam giã tài lieu, hmnh dâu trên may vi tInh 
rôi in ra giây in ãnh, giy cUng. Dc bit, khó phát hin hn Ca 
là vic các dôi tu'9ng str ding phôi, mâu giây t, tài 1iu that 
cUa c quan, th chirc, rôi lam giá nOi  dung, chtY k và con dâu. 
ChInh vi the, tôi dO xuât mt giài pháp cO tInh khà thi ye cong 
nh và mang 'ai  hiu qua kinh tO cao, nhäm khàc phc trit 
dO tInh trang  già  mao  các loai van bang, chtrng chi, giây tà' 
pháp l' trong xA hi. 

2.49 

NGHIEN CIJU 
PH1TciNG 
P1-lAP TI,1 

DQNG TO 
CHU THICH 
CHO HINH 

ANH SIJ 
DIJNG HOC 

SAU 

HUNH 
HOA .' 

TUONG 
TS Ph 

. Minh Tuan 

Ngày nay, hInh ãnh &rcic sCr diving rAt ph biAn tr trong d&i 
s6ng, cong vic hay trong các linh virc khoa hçc, kinh t xa 
hOi. NhiOu nghiOn ci'ru dircc thrc hin dO nâng cao khâ nãng 
giao tiêp gii?a con nguivii cac thiOt bj cong ngh. Image 
captioning là mt trong so dO, nO là mt nghiOn cru vo cUng 
thU vj bâi nO là môt qua trInh kêt hcp gifla xir l' hInh ành và 
ngôn ngC tir nhiOn dO mO tâ hInh ãnh da trOn các dôi tucmg 
và nhithg gi diOn ra tron hInh ánh dO. Vài sr biing no ciia linh 
vuc trI tue nhân tao. HiOu va xây thrng các mô hInh Machine 

. . learning va Deeplearning da khong con Ia mQt cong viçc qua 
khó khAn, cu the là CNN cho bài toán có input là ânh và RNN 
— LSTM cho bài toán d& lieu dang chuôi là hai mô hinh lan 
cCia Deeplearning, kAt hp vài sir phô bin cUa Python va cac 
thu vin rnanh  m duçc xay di,mg trên nO dA tao  ra mt phucing 
pháp tt dung tao  chU thIch cho hInh ành. Tác già dii torn tAt 
các kêt qua dii dat  duqc và &ra ra các hu&ng phát trin tiOp 
theo. 

Dánh giá hin 
trng và de 

xuât giài 
pháp 

gia cu&ng câu 
Gia Hru tinh 

Kon Turn 

NGUYEN 
BAO ANH 

PGS TS 
Ho: 

Phuol
n

oa 
 

g 

Các Cong trInh giao thông dc bit là các cOng trInh cAu sau 
mt khoãng th&i gian dua vao khai thác sO bj hu hông hoc 
xung cap tài trcng. Co nhieu nguyen nhân gay cho cong trInh 
bj xu6ng cAp nhanh chong bao gOm: Thi Cong khOng dam bâo 
chat luvng; DiOu kin mOi trumg nai cOng trInh hin din 
không tot; Hin tuvng qua tài tr9ng thiOt ke xây ra thung 
xuyOn... Vic phá bô các cay cAu nhu 4y dO xây dirng cac 
cay cau mài là bin phap không khii thi trong tInh hinh kinh tO 
cia chCing ta hin nay. Luân vAn sê tp trung nghiOn cru giài 
pháp dánh giá hin trng các cay câu cii tren dja bàn tinh Kon 
Turn và dO xuât giài pháp áp ding nhiim khOi phuc, câi tao 
nAng Irc cUa các cOng trinh cAu cii nay. Phân nghiOn cüu ap 
ding cUa lun vAn là clánh giá khã nAng chju lirc và tInh toán 
gia cung câu Gia }1ru bang 4t lieu CFRP. 

Nâng cao hiu 
qua quân l' 
chat krcmg 

cong trInh giao 
thong huycn 
miOn nUi Tu 

Mo Rông tinh 
Kon Turn 

. 
NGO VAN 
CI5ONG 

PGS TS 

Tho 

NhAm tim ra nhtng thiu sOt trong cong tác quân l' chAt krcmg 
cOng trinh giao thông trong than gian qua trOn dja bàn huyn 
Tu Ma Rong, tinh Kon Turn. Tren cci sa nghiOn ccru cong tác 
quán I chat krqng, các van bàn phAp l' cCia dja phwmg cUng 
vai vicc phan tich so lieu thirc te cua cac dir an. Tu do lun 
vAn dO xuât mt so giâi pháp nhAm nâng cao Cong tac quân l 
chat h.rcinng cong trInh giao thông trong thani gian tâi trOn dja 
bàn huyn Tu Ma ROng, tinh Kon Turn. 
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2.52 

Nghiên cCru d 
xuât giâ.i pháp 
xCr l sat  tnrçYt 

trn tuyn 
di.r?mg Ho Chi 

Minh ni 
dtrmg bao thj 

trAn Khâm Dcrc 
doan Km0+ 174 
dn Krn0+280, 

tinh Quãng 
Nam 

LtJU 
HUYEN 

DUC 

TS Nguyn 
Thj Ng9c 

xen 

Tuyn &rô'ng H6 ChI Minh ni du&ng Bao thj trn Khâm Drc 
(Km 0+174 dn Km 0+280) di qua dja hinh di niii cao phân 
ct manh, dja chit phirc tap,  mtra nhiu vào môa mira nén tinh 
trang sat  truçt dA và dang xây ra rt nghiém trQng. Hin nay, 
tuyên dirng nay dã han  ch các phirng tin ôtô, dc bit là 
eác ô to tãi Co tài trQng lan qua Iai.  Tuy nhiên, day chi là giâi 
pháp mang tInh chat tam  thi trong thi gian tim hiu nguyen 
nhân Va dua ra phtrang an xCr l'. Bài báo giai thiu nhthig k& 
qua nghiOn cfru v hin trang sat  Ia  tai  tuyn dtrng. Tr kt 
qua khão sat, phân tIch dánh giá và mô phOng theo Bishop cho 
thy nguyen nhãn sat tr1r9t nhu sau: Do diu kiin  khách quan 
là m.ra Ian kéo dài nhiu ngày; S6 1iu khâo sat cOa Ttr vn 
thit ké chtra tht sij dÀy dü nên chin dr báo ht các trLrOng 
hçip bAt Içi CO the xãy ra d thra ra giãi pháp phü hgp; Trong 
qua trinh thi cong chtra tuân thu dÀy dü hoàn toàn theo dung 
chi dAn k' thut và các quy djnh trong TCVN hin hành; Dja 
chAt các 16p  dat theo phirang ngang tuyn thay di Ian. Dira 
trén két qua nghiên ccru, tác giá dé xuât giâi pháp xcr I: Gia 
c6 bang phtrang phap khoan CQC BTXM D300, mac M200 tai 
chân taluy nn dap each chân taluy 4m, L10rn và tai  vai 
&rmg L=8m, khoang each cc d1.5m. DngthOi kt hqpthi 
cOng, xCr l taluy clAp dam bào d chat và gia eô mái taluy bAng 

h ,., rãi thâm chong xoi Ket hçirp trng Co phü xanh b mit. 

2.53 

LiOn tiic hóa 
kt cAu nhp 
cAu Dak Bla 
mai tinh Kon 

Turn 

- 
VO VAN 

HIEU 

PGS. TS 
Hoàng 

Phtwng Hoa 

O nuàc ta hin nay, cüng vâi si,r phát trin Kinh t - Xã hi, 
kéo theo do c sO ha tAng giao thông cüng phát trin không 
kern d dáp thîg dtrçc nhu cAu di Iai  và 4n chuyn hang hoá 
trên rni miAn dat ntràe. Trong do, cAu dir&ng b dOng vai trO 
rat quan trQng. Tuy nhiên, dn giai doan hin nay, mt s6 cAu 
trOn dja bàn tinh Kon Turn dü mOi di.rçrc xây dirng và dua vào 
s(r dicing chin dn mtrri nm, nhirng dA cO hin tuclng xu6ng 
cAp, khOng cOn dam bào an toàn cho phung tin tham gia giao 
thông, mt trong s dO CO CAu DAk Bla mâi — mt trong nhUng 
cay câu quan tr9ng cüa TP Kon Turn. Nguyen nhân chInh 
khong phâi do kêt câu m tri,i và dAm xu6ng cap, ma là khe co 
giAn trên CAu bj bong tróc, hu hông nng, dAn tOi v rnt lâu 
dài së ãnh huang nghiOm trQng kt câu ben duâi. Dira vào dánh 
giá thirc trang, Va các s lieu thu thp, tác già d xuAt và chQn 
bin pháp liOn tVC  hoá k& CAU nhjp CAu DAk Bla mâi a mirc 
ban mt cau. 0 kEt qua tInh toán, tác giã dã xác djnh các tãi 
tr9ng tác diing IOn bàn lien tiic nhiêt, tr dO b tn thOp hp l. 
Sau khi thay th khe co giAn thành ban lien ti,ic nhit, câu DAk 
Bla mài së dam báo chAt hrqng khai thác và tuôi th9 cong trinh. 

2.54 

Giái phap nâng 
cao chAt hrcng 
mt dirang be 
tong xi mAng 

trong giai doan 
thi cong trOn 

dja bàn huyii 
Vinh Thanh 

tin11 BInh Dhdi 

IRAN 
QUOC 
1-IUY 

PGS. TS 
Phan Cao 

Thç 

NhAm nang cao chAt hrcmg thi cong rnt du&ng hO tong xi 
rnang trong giai don thi cOng trOn dja bàn huyn Vinh Thanh, 
can din ra nhcng giài pháp gop phAn nang cao chAt Iirc'ng cong 
trinh giao thông duthng cOa toàn mang  ltrâi trong dja phtrang 
huâng dn rnic tiêu an toàn, Om thun và kinh t. IrOn c sa 
nghiOn cüu các qui trinh thi cong các lap móng và tAng mt 
tam be tong xi rnAng, các van bàn pháp 17 cüa dja phircrng cüng 
vcn vice khào sat, phân tIch so lieu thrc tA cüa cac dr an, các 
tuyn clang khai thác, 14n vAn dO ra mOt  s6 giài pháp khâ thi 
nhärn nâng cao chAt lircrng mt ththng be tong xi mAng trong 



31 

STT 
TrInh 
d dào 
to 

Ten d tài 
Ho và ten 
nglrôi thc 

hin 

HQ và ten 
ngirôi 

hu*ng dn 
Ni dung tern tt 

giai doan thi cong trên dja bàn huyn Vinh Thn1i tinh BInh 
Djnh. 

2.55 

Lra chon bin 
pháp nâng cAp 
cong trmnh 

Dinh Màu, 
Huyn Kon 
Plong, Tinh 

Kon Turn phvc 
vv 4n chuyén 
tAi trong SU 

trirling, siOu 
trQng 

NGUYEN 
VIET LAM 

TS. Phan 
Cao Lam 

D giãi quyt vn d nâng cAp cong trinh cAu Dinh xA Hiu, 
huyn kon Plong, tinh Kon Turn phic vij 4n chuyn tãi trcng 
siêu trueing, siêu trçng cho nhà may Thüy din trong diu kiin 
van chuyen trong mt thri gian ngn thI viie  nghiên c(ru các 
bin pháp gia ctrng cAu dang là nhu cAu rAt cAp thiAt. Trong 
thu'c t thi hin nay cUng dä sir ding nhiu bin pháp dA gia 
ci10ng cau nhi.r: Sr sing gia cithng bang cAng cápdir 1mg lrc 
cäng ngoài; gia cu0ng bAng bàn thép; gia ctthng bang vt 1i0u 
Composite (FRP) và gia ctr&ng bang tang cl.rOTig tit 
din. . .Tuy nhiên, bin phap gia ctrng thI có nhiu nhung sIr 
diving bin pháp nào là tôi uu nhAt: Hiu qua ye kinh t& tit 
kim th&i gian hay isu dim v bin pháp thi cong... thI chira 
&rcxc nghien clru k5 itrong. Cho nOn vâi sr phát triOn cia khoa 
hc k thuât hin nay (cac ba1  4t Iiu mài dUVC ch tao(tâm 
sari composite, keo, cong ngh thi cong mài...)) thI tác già thzc 
hin nghien clru vO các bin pháp gia cithng trOn mO hinh thi,rc 
nghim nhm dánh giá ducic bin pháp gia cirrng nào là hiu 
qua nhAt, t6i iru nhAt. . DA khi can can gia cung kAt cAu thI ta 
s có ngay kAt qua nOn sIr di,ing bin pháp nao là phli hcip, là 
dat hi0u qua cao nhAt. 

2.56 

NghiOn cIru dA 
xuât giAi phap 

dAm bào on 
dnh taluy 
duong nen 

dithng gOi thAu 
s6 4 dr an nâng 

câP cAl tao 
Quôc 10 24 

don qua tinh 
Kon Turn 

HO VAN 
PHONG 

PGS. TS 
Châu 

Trithng 
Linh 

Dja bàn Kon Turn vào rnüa mua rAt hay xáy ra hin tnrcmg sat 
truvt taluy dtrong và taluy am, khong nhIrng dAi vài cac tuyOn 
dir&ng dA dira vào khai thác ma cOn vri câ các tuyAn xây drng 
mdi. Hang nAm phài bô tn kinh phi dA khc phvc, xlr i gay 
tAn kern cho ngân sách nhà nurc. Bàn than dang cong tác tai 
S& Giao thông 4n tái — darn vj ducrc giao quân l' Quôc 10 24. 
Trong qua trinh lam vic, da tham gia xlr l sat  l& mái taluy 
throng nAn dithng tuy nhiOn chi mang tInh chAt khc phiic bAo 
lü, dAm báo giao thông bithc 1, chira Co tInh chiAu sâu. Hin 
thr an dAu ti.r nâng cAp, cAl tao  QuAc 10 24 doan qua tinh Kon 
Turn dang &rqc BO Giao thông vn tAi phO duyt dAu tir trong 
kA hoach Mu tu cong trung han.  Do 4y vic dAnh giA nguyen 
nhAn, car chO gay sat  trirt dA tim mOt  giAi phAp xIr l' kjp thai 
là cAn thiAt, rnang tInh thirc tin và tInh 1mg ding cao, phli hcrp 
vOi tInh chat quAn l' chuyOn ngành cüa Sâ Giao thông 4n tAi 
vA nhim v1 cOng viOc dtrc giao. DA an nghiOn clru thOu kiin 
dja hinh, dja chat, thuS' vAn doan  Km 106 - Km 106+500 gOi 
thAu sA 4 dr an nâng cap, cAi tao  QuAc 10 24 doan qua tinh 
Kon Turn qua vüng có nguy car sat  tnrQt taluy throng nAn 
&rrng tIn do dA xuAt giài pháp xlr ,S', gia ctrInn, dAm bAo An 
djnh taluy throng và hiu quA kinh tê. SIr diving bang phAn mAm 
SOLPE/W dA tInh toan On dinh clia các diem sat  trirt và kiAn 
nghj mOt  sA giAi pháp khAc phc nhArn gOp phAn duy tn sir 
boat dOng  An djnh, IAu dAi cUa tuyAn di.rInng huyAt mach  nay. 

2 57 

1Fng dvng  15' 
thuyOt dO tin 
cy và chuAi 
Karhunen - 

Loève dAnh giá 
On dinh mAi 

PH4IM 
THAI SØN 

TS. TrAn 
Trung Vit 

Trong cAc bài toán cA diAn khi phân tIch An djnh mái dAc, nAn 
dAt luOn xem là dAng nhAt. Tuy nhiOn, thirc tA do ánh hi.râng 
cüa nhiAu yAu t6, cac chi tiOu car 15' cüa dAt là không dAng nhât 
theo khong gian va th&i gian. NghiOn clru së 1mg ding 15' 
thuyAt dO tin cy dA dánh giá An djnh mai d6c khi xét dOn sir 
thay dAi ngAu nhiOn theo khOng gian 2 chiAu (2D) các chi tiêu 
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ca I cCia dt. Chui Karhunen-Loeve duc sCr ding c1 mô 
phOng tri.rarng ngu nhiên 2D kt hçip vài mô phong Monter- 
Carlo bài các dc trung: trj trung bInh (ji), d Ich quân 
phucmg (a) Va phi.rong trmnh ttrang quan (p(x, y)). Trén Ca sâ 
do, bài toán xac djnh h s an toàn (FoS) theo phuang pháp 
Bishop duct nghiên c(ru ma rng cho tru&ng hgp nn không 
dng nhAt theo khong gian 2D. Tn s6 xác suât phá hoai s 
duçic sCr dung d phân tIch ánh huang các trng ngu nhiôn 
dn d tin cy mái dc. Kt qua phân tIch chi ra khi CoV và 
dc tnrng tuang quan (bx, by) tAng thI frj s xác sut phá hoai 
mái dc tang. Ngoài ra, khi phân tIch ânh hithng tng hcp Ca 
3 dc trung ca l dt thI cho xac sut pháp hoi cao hcm khi 
xét riêng le trng yu t6. Kt qua phân tIch cüa nghiên cru ducic 
áp dung d dánh giá n djnh cho doan nn dtràng dào Km 
1 8+4OCH- Km 18+800 thuc d,r an tuyên tránh TP. Kon Turn, 
tinh Kon Turn. 

2.58 

Dánh giá va cM 
xut qui trinh 

báo tn cAu 
Dakke, thj trân 

MAng Den, 
huyçn 

Konpiong, tinh 
Kontum 

DAO DfC 
TIEN 

PGS. TS 
Nguyn Lan 

Kim dlnh  dánh giá cAu theo dnh kS'  nhm miic dIch phic vi 
cho vic 1n k hoach duy tu bão dirOng cu cM darn bão an 
toàn khai thác cho cong trInh. Vic kim djnh, dánh giá cu 
bao gm nhiu cong vic nhu kiêm tra hin trang câu, thI 
nghirn xác djnh cuäng d vt 1iu trén cong trinh, do v các 
khuyêt tat, thCr tâi treng tinh, thu tãi treng dOng.  Dira trên s 

lieu kim djnh tin hành tInh toán, dánh giá cu cM xác dlnh 
khá nAng thông quan hoat tâi cüng nhu xác djnh các bin pháp 

- A A A, sira cha cau neu can de darn bão khai thác an toàn câu. Luân 
vAn nay nghiên ciu Cong tác dánh giá kim djnh cAu DAkke là 
mt dang cAu kiu Extradosed tai  thj trAn Mang Den, huyn 
Kon Plông, tinh Kon Turn. DiTra trên các sá lieu thit k va k& 

A . qua thrc té thi cong cua cau, ket hcrp thc nghim do dao dng. 
Trén Ca sâ phân tIch các k& qua nghiên ciru, dánh giá hin 
trang cOa câu cM cM xut quy trInh bâo trI cu, phic vi,i cho 
cong tác quân l', duy tu, bào duOng cu trong qua trInh khai 
thác sCr ding. 
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Thijc trang a 

giãi pháp darn 
bào hành lang 
an toàn ththng 

bô trên cac 
tuyn duOng 
tinh thuc dja 
bàn tinh Kon 
Turn quán i 

HOANG 
NOOC 
TUAN 

(1) TS. 
Pham Ngcc 
Phuang;(2) 

ThS Trân 
Thj Phtrang 

Anh 

Dira trên h th6ng vAn bàn quy pham pháp lut cüa Nhà nuac 
dA quy djnh chi tit vic bào v hành lang an toàn &thng b 
(HLATDB), kt hcrp vâi phân tIch chi tit các so lieu thu thp 
theo các nAm v tInh hInh vi pham HLATDB cüng nhu các 
giai pháp thirc t dang trin khai xu 1 vi pham HLATDB trên 
dja bàn tinh Kon Turn, cM tài nghien cthi dA chi ra mt s t6n 
tai trong vic quy djnh HLATDB nhtr gi&i han  hành lang rng 
so vói tInh toán và tinh hInh th%rc t ti tinh Kon Turn. Do do, 
can phài có nhung scra di cho phü hçp cM dam bão tmnh kinh 
tê, phü hçrp vâi thirc tin dja phuang Kon Turn. Da vào tm 
nhIn yOu cu theo cap dung hin tai  và khoâng cách quy djnh 
cUa hành lang an toàn dumg b, cM tài dA dua ra cM xut thu 
licppharn vi hành lang an toàn duing b cho phü hqp. Di vâi 
tuyOn du&ng tinh 673, khoáng cách thu hçp dO xut là 7 m (bao 
gôm dt baa tn thrOng b và hành lang &thng be). D xut nay 

cüng dA can nh&c tuang thIch vài phucrng an thrc hin chi trã 
cMn bü, giài tOa phn dat cho nguai dan. Kt qua khâo sat 
kin lAy ' kin cüa ngtrOi dan song dc theo tuyAn dthng cho 
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tliy sij nht tn cao v pham vi HLATDB theo d xut, chüng 
to sr phi hçip cüa d xuAt &ra ra. 

2.60 

Dánh giá khá 
näng chju tâi Va 

de xuât qui 
trinh bâo tn cu 

treo Konklor, 
thành ph6 
Kontum 

PHAM 
NGQC 
HÔNG 
THAI 

PGS.TS. 
Nguyn Lan 

Cu treo Konklor thuc kt cu cu treo day vOng có tang 
chiu dài 192m, chiu dài nhjp giUa 178m bäc qua song Dak 
Bla tai  lang van bOa Kon'ktu, thành phô Kontum. Cu phic 
viii hru thông xe thô so, xe con, xe tâi nhç qua song và phic vi 
du ljch trong khu vrc. Hin tai  cu dã cO du diu xuông cap 
nh.rng chi.ra dtrçvc kim djnh, dánh giá và báo tn câu. Lun van 
nghiên c(ru khâo sat hin trang, dánh iá cu da trOn kt qua 
thI nghim dao dOng day cap chO va ket cu nhjp; dánh giá xác 
djnh giá trj tãi trQng khai thác cho cAu và phân tIch kOt qua 
khão sat tfr do d xuAt qui trInh bào tn cu hqp l d duy tn 
tui thç và khã näng phuc vi cüa cAu. Kt qua nghién cru dA 
xác djnh dixcic các dc trmlg dng hQc cüa kêt cu nhjp cu và 
day cap chü; dánh giá &rcc khà näng chju tái thirc t cila cac 
b phn cu; xác djnh dtrcic bin hn chê tãi trQng qua câu là 
xc don chic <=9 T; và d xut qui trInh bào tn câu treo day 
vOng Kon klor. Kt qua nghiên cihi có th ducc sCr d%ing cho 
cc quan quân l khai thác cAu Kon Klor vã các cu treo day 
vông tl.rcYng tir trén dla  bàn tinh Kontum. 

2.61 

NghiOn CUU 
dánh giá hin 
trang các cong 
trInh cu dan 
sinh trén dja 
bàn tinh Kon 

Turn và d xut 
giài pháp k& 
cu ph h9p 

DANG 
HOANG 

VU 

PGS.TS. 
Nguyn Lan 

Kt CAU cu dan sinh ph bin trén dja bàn Kon Turn là kiu 
cu treo dày vOng 1 nhjp. Kt cu nay thi cong don giân, có 
d crng thâp, tuy nhiên do dieu kin bão du0ng han  ch nén 

A A 
gân dày dà xay ra mt s6 tai nan  d(rt cap cu cau gay siip do 
câu. Vic tim kim them các giài pháp kt cu cn dan sinh 
khác vra dáp üng tiêu chI thi cong dn gián, hiu qua kinh t 
tn It chi phi duy tu báo dung là rt cn thi& và cO ' nghra 
thuc tin lan. Lun van sir diving phi.wng pháp nghién ctu 1 
thuyOt kêt hçp vai khâo sat thrc t, dánh giá mOt  s kt cau 

A 
cu dan sinh khác trOn dja bàn tinh Kon Turn nhi.r: Ket cau cau 
be tong c& thép (kh nho), cong hçp, cong bàn b&ng be tong 
và be tOng c6t thép... Dira trên phân tIch dánh giá v khã nang 
chiu !rc, mrc d an toàn, suAt dAu tir, tui th9 cOa Cong trinh 
d dtra ra phi.rcrng an thay th cho kiu cu treo dày vOng 1 
nhjp. Kt qua, tr các phân tIch tru nhixcc dim cüa các dang 
cu dan sinh &rçic dtra ra, hc viên d suit dang  cu cO th ap 
dicing dtrçrc cho diu kiin  cüa dja phung. Tr khóa - Cu dan 
sinh; câu tneo day vOng; d%r an LRAMP. 

2.62 

NGHIEN CtJ1J 
UNG DUNG 

PHUONG 
PHAP 

LAGRANGE 
TANG 

CUNG 
TRONG KHOI 

PHI,JC ANH 
SO VOl 

NI-LIEU VA 
MO 

P1-IAN 
HtJu 
PHAT 

TS. PHJM 
CONG 

THANG 

Ngày nay, linh virc xCr 1 ành dA phát tnin mt each manh me 
vã CO nhieu rng ding trong thrc tin. Xr l ãnh bao gôm các 
linh vrc chInh nhix: nhn dang  ánh, nén ánh, truy vn ânh... 
Môt linh vi.rc x& ly ânh khác do là phi,ic hi ãnh. Trong phi,ic 
hi ành, ành bj xuông cp së duçc phic hi v hInh thrc ban 
du cüa no. Si,r xu6ng cp nay thithng gay ra do mt S6 nguyen 
nhân nhu chuy6n dOn 4t the, h thông ôn kInh bj rn&, chat 
luvng cüa cam bin thap, ãnh htnrngcUa nguOn ánh sang.. .làni 
cho hinh ánh bj m&, nhiêu hoc mat thông tin. Do 4y, vic 
khôi phic hInh ãnh vài nhiu và mx là diêu rAt quan tr9ng, 
mang li nhi6u lcri Ich trong vic xây di,rng và khai thác d( lieu 
hInh ãnh mt cách hiu qua. Trong pham vi lun van nay, tôi 
së tp trung tim hiu cac vAn d lien quan d6n vic khOi phic 
hinh ành bi m& và nhiu, tp trung tim hiu phtrong phap 
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Lagrange tang ci.rang ae tin hành xây dirng mô hinh khfr 
nhieu và mà dông th61, tiEn hành ti i.ru hóa mô hinh. Tr do 
trin khai chrn trinh thrc nghim, so sánh các k& qua có 
dirqc và di dn kêt 1un. 

2.63 

PHAN TICH 
FORMANT 

CAC 
NGUYEN AM 
CCJA NHIEU 
NGUOI NOT 
U'NG DI,JNG 

XO L'' DONG 
HINH 

P1-LM 
DUC 

TH1N 

TS. Ninh 
Khánh Duy 

Formant cUa tin hiu ting nOi là mt trong các tham s quan 
trQng và hthi Ich cO üng d%rng rOng  rAi trong nhiu linh vrc 
chang han  nhix trong vic xr 1, tng hcp và nhn dang ting 
noi. Tuy nhiên vic xác djnh tan S6 formant không don giân 
bâi vi các dinh phO cüa tin hiu ra cüa b may phát am phii 
thuc vào nhi6u y6u t6 ph(rc tap.  Mt trong các k th4t  hô 
bi6n d6 xác djnh tAn so formant là phucmg pháp xir 1 dOng 
hinh (hoc cepstrum). Trong 1un van nay, tôi nghiên ci'ru ing 
diving ph.rong pháp th l dng hInh nhãm xác djnh tAn so 
formant trong phân tich nguyen am cña nhiu ngu?i nói (dir 
1iu bao g6m 50 ngiräi nOi nam và nir phát ra näm nguyen am 
Ia!, /e/, /1/, /0/ và /u!). Tr do khão sat tInh dc trirng cüa các 
nguyen am cia cüng mt ngthi nOi và mOt  nguyen am cüa 
nhiêu ngLri nOi. Lun van duçic t6 chcrc thành 3 chtrcmg. 
Chirong 1 dành dA nghien cCru tOng quan v xr l tin hiu ti6ng 
nói. Chucmg 2 dành d6 nghiên cIru phucmg pháp xu 1' dng 
hInh và Crng ding no d6 xác djnh tAn s6 formant. Chuang 3 
dành d6 giói thiu các bithc tri6n khai, k6t qua thu di.rçic Va 
dánh giá thuât toán. 

2.64 

Phân tIch ch 
dO thüy dung 
li.rc hoc khu 

virc bi6n BInh 
Djnh phiic vii 
cong tác nuôi 
tr6ng thüy san 

TRUONG 
VAN 

CHAU 

PGS. TS. 
VO Ng9c 
Dixcmg 

Binh Djnh là mt tinh thuc Duyên hài Nam Trung B vâi 
duing bOr bi6n dài, nhi6u dAm phá, nai day thIch hcip cho vic 
nuôi trng và dánh bt thüy hâi san nuâc 1ç, phát tri6n kinh té 
b18n. Tuy nhién, vOi tác dng cüa Bi6n d61 khI hu - Ntr&c bi6n 
dang và han  han nhir hin nay, nguy Co nhim m.n d6n tir cac 
h& dAm yen bi6n gay ra nhiêu ãnh hithng nghiêm trQng d6n 
qua trInh nuôi trng thüy hãi san ni.râc lq, de dça cuOc  s6ng 
cüa nhân dan vUng yen. Do 4y, cAn thi6t phái xây dirng mô 
hInh dij báo, cánh báo sm giüp khu virc có nhing giài pháp 

ng phO cAn thi6t. Vic nghiên ctu dánh giá ché dO thüy dng 
lrc bi6n và qua trinh lan truyn mn sir ding mô hInh Mike 21 
FM co bàn dã mO phOng dirçc ch dO thüy thach dOn 1irc và 
qua trinh lan truyên mn phü hcp vài mOt so th&i diem hiu 
chinh và ki8m djnh mô hinh (nAm 2010 và näm 2016). BO 
thông s6 mô hinh là dir lieu quan trçng trong vic dr báo cãnh 
báo, h trq Cong tác xây dirng bàn do phân vüng m.n, tAng 
cu&n khã nAng ch6ng chju duài nhirng tác dOng cüa thiên tai 
và bién d6i khI hu. 

2.65 

Nghiên c(ru san 
xuAt ch6 phAm 
vi sinh d6 xir l) 

bã thai mün 
cira sau trng 
nm lam thirc 
an nuôi trün 

qu6 (Perionyx 
Excavatus) 

D1NG 
GIA HAN 

TS. Lê L' 
Thüy Tram 

Tir ngun bã thai miin ctra sau khi tr6ng nAm bào ngtr dtrçrc 
ti6n hành ü bAng phuong pháp Takakura, chirng tôi dA phán 
lap dircrc 2 chüng vi khuân có khà nAng phân giãi cellulose cao 
và ira nhit d6n 600C là Mycolicibacterium smegmatis 
(BUOI) và Bacillus smithii (BUO6). Cac di6u kin phà hçrp a6 
ti6n hành nhân sinh khôi và phôi trOn tao ch6 phAm vi sinh tir 
2 chCing VSV nay d duqc nghien ciru. K6t qua nghien ciru da 
xac djnh thrqc các thông s6 k thut thIch hcrp cho tirng loài. 
Ch6 phAm di.rqc san xuât vài ti 1 ph6i trOn iira các chüng 
VSV là 1:1 và ti l ph6i trOn  giira VSV và chat mang ba thai 
tr8ng nAm là 1:10, dat  yéu cAu chAt krqng theo TCVN 6168- 
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2002 (108 CFU/ml), dam bào chit luqng sau 30 ngày bâo 
quân va mt d cüa các chüng vsv on djnh. Ché phârn có th 
dtroc irng dung  dê xCr l bä thai mUn cua sau trông nâm dung 
lam thCrc an nuôi trün quê. 

2.66 

Nghién ciru 
quy trInh djnh 
lu'ang nhanh vi 
khuân Listeria 
monocytogens 

trongthirc 
phâm bang k 
thut realtime 

PCR 

DOAN 
NGQC 
SINH 

TS. Ngo 
Thai BIch 

Van 

T' l nhiêm ngày càng tang cüa Listeria monocytogenes (L. 
monocytogenes) trong thc phâm do thoi quen an uông, quy 
trInh ché bién và báo quân hin nay dã dan den nhu câu cap 
thiêt phát triên mt phoong phap kim nghim nhanh. MOt 
buóc quan trQng dôi vó.i vic kiOm soát và ngän chn sir büng 
phát bnh listeriosis là phát hin L. monocytogenes trong các 
nguôn thirc phâm và môi truông càng nhanh càng tot. Do do, 
trong nghién cu nay chüng tôi dA xây dirng quy trInh djnh 
kr9ng nhanh L. monocytogenes dO xác djnh chmnh xác so 
khuan lac  có trong mâu kiOm nhim bang k thut realtime 
PCR, sur dung  cp môi dixqc thiOt kO dc hiu (môi xuoi F:5'-
CGCTTACGGCAGCATCAAAA-3', môi ngtrgc R: 5'-
TCTCAAGTGTGGCGTATGGC-3'). Vói quy trInh ducrc xây 
dvng, chüng tôi dà rñt ngan thri gian phân tIch mâu tur 5 dOn 
7 ngày xuOng cOn I dOn 2 ngày 

67 

NghiOn cáu 
nâng cao giá trj 

sinh hçc cia 
süa du nành 
scrdingcong 
ngh enzyme 

vô THI 
BICH 
THü 

TS. Buji 
Xuân Dông 

Du nành là nguôn cung cap protein và peptide rat quan trong 
cho hoat dng cüa con nguOi Va vt nuôi... 

68 

HTHONG 
TU DONG 
DANHGIA 

NGUO1 HOC 
sO DUNG 
MANG N( 
RON NHAN 

TAO 

NGUYEN 
THI 

PI-IIJONG 
DUNG 

TS. LE THI 
M? HANH  

Dánh giá kin thOt cia nguOi hQc trong 1mb vc giáo dc là 
rnt trong nhiing van dO dang dirge quan tarn. Dã có nhiOu 
nhiên ci'ru vOi các each tiOp cn khác nhau dO giâi quyOt van 
dO dra trên mô hinh toán h9c ye xác suât: L thuyOt dáp (mg 
cau hOi, Mang  Bayes, nhtrng két qua vn mang lai  vn chira 
cao. Trong lun van nay, tôi nghiên ciru (mng dung mang  no 
ron nhân tao  dO xay dirng mO hInh dánh giá m(mc dO nãng 1irc, 
kiOn th(mc cüa ngir&i hçc nhäm nâng cao tInh chInh xác và hiu 
qua qua trinh danh giá. Lun van di.rqc to chime thành3 chirong: 
Chiiong I phan tich cac cac mo hinh danh gia mirc dQ kien 
thime nguà'i hçc dira trOn các mô hinh toán hc ye xac suât; 
Chirong 2 nghien ccru ye mang  na-ron nhân to và dê xuât ap 
dung mang no-ron nhân tao  xây dimngmo hinh dánh giá; 
Chiroiig 3 phân tIch và thit kO h thong, triOn khai thirc 
nghim so sánh kOt qua dat duc ca mô hInh dO xuât vO'i cac 
rnô hInh dä ton tai 

69 

NGHIEN CUU 
VA UG 

DUNG HOC 
SAU TRONG 
1(1-101 PHUC 

ANH SO 

LE VAN 
TTNH 

TS PHAM 
ONÔ 

THANG 

Khir nhiu ânh là mOt  vn d trong khoa bce hInh ành va dã 
dirge nghiOn ciru tim lâu. Tuy nhiOn, van dO nay van cOn ducmc 
tiOp tue  nghiOn cimu rOng râi vi mire dO irng dung  vào thrc tê 
ciia no. Nhiêu phi.rong pháp khim nhiOu dA dirge nghiOn thu và 
dat dirge kOt qua tot. Tuy nhiOn phirong pháp sir dung mô hInh 
hc sâu CNN lai  cho ra kOt qua vi.rçt trOi hon han. VI 4y, tôi 
quyOt djnh chçn dO tài "NghiOn thu và (mg dung  hc sâu trong 
khôi phuc ãnh so" lam lun van cao hçc. 

70 D.c trung hmnh 
hoc cita kiên 

NGUYEN 
DANG 

TS.KTS 
NGUYEN 

Timng là mOt  qu6c gia dOe lip, lien tiic qua các thai kS'  tim näm 
192-1932 timng là mOt  nOn van bOa phát triOn ri,rc r ton tai  song 
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KHAI 
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song, vtrang quc Champa sau do duqc hôa vào lam mt v6i 
quôc gia Vit Nam. Vào th&i k5' hi nhp qu6c t ngày càng 
phát trin thCic d' du ljch, djch viii phát triën theo vic giU gin 
bàn sc truyn thông cüa các dan tc trong quc gia ngày càng 
là vAn d cAp thit. Nhm mic tiêu tIm ra dc tnmg hInh hçc 
kin trác vâ m5' thuât dn tháp Champa, nghiên c(ru ngày trInh 
bay phi.rang pháp generative cüa tác giã Alexander 
Christopher thông qua vic tao  1p các ngôn ngü kiu mu và 
ngôn ng& hinh thirc. Thông qua các tinh toán cüa chi s6 c k& 
cho thây Klan trong kin tric Champa có tác dng lan nhAt 
trong vic hinh thành dc trt.rng hinh h9c kik trüc và m5 thut 
dn tháp Champa, kt qua tao  l biêu d phân tAng cüa ngôn 
ngQ kiu mAu cho thAy k& qua ye dc tnmg vô hInh, hcru hInh, 
va yu t6 ton giáo cUa dn tháp Champa. 

2.71 

Nghiên cru 
1mg diing  vã 
phát trin mô 
hInh bAi d xe 

thông minh 
trên dia bàn 

thànhph Dà 
Nang 

LE TAT 
DT 

TS.KTS.Lê 
Phong 

Nguyen 

Lun vAn trInh bay các kt qua nghiên ciru, ing dvng  và khai 
thác qu dAt quy hoach cho các mô hInh bAi d xe thông minh 
trén the giài và Vlt Nam, dánh giá tru nhtrqc diem nhü'ng mô 
hInh bAi d xe thông minh cã ye quy hoach, kiu loai, quy mô 
va vic 1mg diing cong ngh thông tin trong quàn I khai thác 
bãi do xe. Lun vAn cUng dánh giá thrc trang vic quãn I khai 
thác vic du d xe và cong tác dAu tLr vào quy hoach bAi do 
xc hin nay & thành ph6 Dà Nng cüng nhu djnh hu&ng quy 
hoach phát trin giao thông tinh trong trcmg lai. Dra trên ca 
so cIA nghien clru tfr quy hoach  các bAi dO xe ô các nu&c phát 
trin cIA d xuAt mô hlnh bAi d xe và giài pháp phü hqp vao 
quy hoach bAi d xe & thành ph Dà Nang d dâu tLr Va quãn 
l' khai thác bAi d xe thông minh mt cách hcip 11 và hiu qua 
cho do thj DA Nng hin nay. 

2.72 

Nghiên CUU 

nhithg yêu to 
cAu thành trong 
ngh thut kiên 
true nhà Girol 
cüadngbào 
Ca Tu tinh 
Quáng Nam 

NGUYEN 
LUONG 
THOY 
GIANG 

TS. Lé Minh 
San 

Luân vAn nghiên clru trinh bay nhUng yu t dc trung cAu 
thành trong kin tr(ic cüa nhà Gtral, ngôi nhà lang cüa dng 
bào dan tc thiu s6 Ccr Tu. Trén ca so phân tIch thirc trang 
cüng các so sánh, tng hçrp tài liu, tác giâ cIA có nhitng cal 
nhIn tng quan v sir phát trin kin trt'ic dan gian gn lin vOi 
vAn hóa xA hi elm ngithi Ca Tu thông qua ngôi nhà cong  dng 
ciia h. Lun vAn cUngdi sâu váo phân tIch vic xây dirng mt 
ngôi nhà Giial kiAu mâu thông qua vi trI xây drng, mt bAng 
tng th khu dAt, b cic mt bAng, các kAt cAu xây dimg, 4t 
lieu xay dijng dc thing. Ben canh  dO lun vAn cOn tim hiu 
cac hInh th(rc hi hQa, diêu khAc dáo mang dm dAu An 
dan gian cüa ngu&i Ca Tu thông qua các hInh tucmg duçrc 
trang trI tai  nhà Gual. Luân vAn chi ra nhthig giá trj ye mt 
kiAn trüc ma nhà Gual mang li bao gm giá tn 4t the và phi 
vt th nhtr: giá trj t6 chlrc không gian, giá trj ye mt thAm m, 
giái phápxâydixng,... Tfr nhungdánh giá quan tr9ng tren, lu.n 
van cIA dê xuât phucxng an bão tOn va phát huy giá trj sIr diing 
cüa nhà Gtral trong th&i dai  hin nay và huOng di cho ttrang 
lai. 

2.73 

Nghien cüu 
ngh thuât 

khãm sành sIr - 
thüy tinh 0 

Hue, d xuAt 

TRAN 1-L&I 
HLU 

TS.LE 
M1NH SON 

Ngh thut trang tn khAm sành sIr xuAt hin 0 Hu tir th k' 
XYII, Den th&i nhà Nguyn vào th k' XIX, ngh thut khãm 

sIr dat  dinh cao vOl các cong trinh kiên true cung dInh 
Hue, tiêu biu nhix Hoàng Thành, Phü, D , DInh, TO du&ng, 
Lang.. D có duc hInh ftrqng Long, Ly, Quy, Phi.rqng, hay 
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üng diving vào 
các không gian 
kin trcic — ni 
tht duong di 

nhUng con Giao, con Nghê, cac ngh nhân dA sCr ding mânh 
sành s(r, chOn, sau nay có them nhng 4t lieu khác nhi.r thüy 
tinh màu, thüy tinh trong su&, p trên be mat. Lun van nay 
së thrc hin mt nghiên cüu nhãm lam r nhung vn dè sau: 
du tiên là tim hiu v ljch sCr hinh thành và phát trin cOa ngh 
thuât trang trI khãm sành s(r r Hu& nhân din các dc tnrng 
v k5' thut — m5 thut cüa ngh thut khám sành sr va cuôi 
cilng là dê xut nhUng djnh huéng bâo tn va phát huy chiThg 
trong giai doan môi cüa th k' 21. 

2.74 

NGFIIEN CITU 
yE GIAI 

PHAP NANG 
CÁO H1U 

QUA SIJ 
DUNG 

KHONG GIAN 
XANH 

TRONG 
THIET KE 

KIEN TRUC 
NI-IA PHO T1 
THANH PHO 

BA NANG 

NGUYEN 
VAN HIEU 

TS. LE 
PHONG 

NGUYEN 

Cüng vài sir phát trin kinh t& nguy Ca v sir suy thoái môi 
tri.rYng, dc biêt là không gian xanh ngày càng bj thu hçp, t' 
1 nghjch vOi sr phát trin không gian kiên trüc do thj. Trong 
sir phát trin chung cüa do thj Ba NAng, không gian xanh duqc 
dánh giá là mQt trong nhUng giá trj can &rqc quan tam hang 
du. Trên dà dO thj hóa, nh&ng khu dan cu, thirong mai,  cong 
nhip së ti?  Wc hInh thành, m& rng kéo theo sr phát triên 
ye co sr h tang, giao thOng. Chinh vi 4y ma tAm quan trQflg 
cüa khong gian xanh can phãi dirçc nghiêm tüc nhin nhn, 
dánh giá nhãm dáp (mg xu hu&ng thvi dai  yuan tâi si,r hài hOa 
trong m6i quan h con ngiRxi — xA hi — thiên nhiên. Vic xay 
dung he thona  tiêu chI dánh giá không gian xanh trong nhà 
phô là can thiét, qua do có các giãi pháp khai thác khong gian 
xanh mOt  CáCh hiu qua han trong kin tric nhà a. 

2.75 

Nghiên c 
phi.rcing pháp 

ChUC không 
gian kiên true 
cãnh quan phi 
hcm vài b mat 
dO thj cho tr,,ic 
&thng tir san 
bay ye trung 

tam thành phO, 
d xut cho 
triic &thng 

Nguyn Van 
Linh, TP. Ba 

Nng 

BO! 
HOANG 

HUY 

PGS. TS 
Nguyn Anh 

TuAn 

Trên Ca sâ l thuyt vA t ch(rc không gian Kin trüc cãnh 
quan và các tiêu chI do thj bn v&ng, áp ding các phucyng pháp 
ye phân tIch không gian do thj (trén ca sâ djnh tInh và djnh 
krcrng) nhm dua ra phtnmg pháp chung d to chüc không gian 
kiên tric cãnh quan trVc  dung tr san bay ye trun tam thành 
ph phü hgp vài bômt do thj. Nghiên cüu bao gom các San 
bay nm trong Va näm ngoài trung tam do thi.  Dra trên ca sa 
cüa kt qua nghiên cüu thirc tin khu virc tric dithng Nguyn 
Van Linh TP Ba Nng gm: Phân tIch và dánh giá thi1rc trang 
truc dtthng; can cr dra trén D an diu chinh quy hoach chung 
TP Ba Nang den nãm 2030 tAm nhin 2045 d di.ra ra nMn  djnh 
int các logic toàn cânh giUa khOng gian do thj va cuc s6n 
xã hGi  theo djnh hi.râng phát trin do thj tuang lai. Tir do dê 
cac giai pháp t ch(mc không gian kin trüc cãnh quan khu vrc 
truc duOng Nguyn Van Linh theo htràng: Quy hoach câi tao 
khOng gian Kiên truc cành quan do thj; Be xuAt phát trin do 
thi theo mô hInh Giao thông cOng cong  — mô hinh TOD; D 
xuAt phát trin ngOn ngU kiêu mâu mâi trong thit k Không 
gian cãnh quan và cài tao  hinh thcrc kin trüc khu vrc phü hcmp 
vâi diu kin kinh t, van hoá, xä hOi  cüa TP Ba Nng. 

2.76 

Quy hoch phát 
trin dO thj 

thich i.mg voi 
bin dôi khI 
hu, truông 

hcp nghiên c(ru 
hai ba song 

Dinh, TP. Phan 
Rang - Tháp 

NGUYEN 
THJC 
LINH 

TS. KTS. 
PHONG 

PHONG 

Do thj hóa dang din ra nhanh chóng tai  các qu6c gia dang 
phát trin, gOp phAn thác dAy chuyn dôi manh  m ca cau kinh 
te, nâng cao thu nhp ngirai dan và mang lai  chAt hrng s6ng 
cho ngui dan s6ng trong do thj. Tuy nhiên, ben canh  nhng 
nit tich ci,rc, dO thj hóa cüng d6ng thai gay src ép d8i vai các 
vAn dA kinh t - xa hi, vAn de o nhiem moi trtrOng, ha tAng do 
th thiu nhà 0 và nuóc sach,  vAn d báo dam anh ninh, an toàn 
cho ngu&i dan trong dO thj. Dc bit vOi vAn dA (mng pha vOl 
bin dôi khi hâu cOng dOi hôi các do thi phái thay d6i dO thIch 
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Chàm, tinh 
Ninh Thun 

1mg. Vic nghiên clru cáo mô hinh phát trin do thj theo hithng 
thIch tng vài BDKH phü hcip vài các tinh duyên hãi Nam 
Trung b nói chung và elm Tinh Ninh thun nói riêng, trong 
nhüng nãm qua cIA có sr quan tam iOn elm cáo nhà nghien cOn 
elm ChInh phü và cáo cap chInh quyàn dja phLrcmg. D tài 
nghiên cOn ye Quy hoach phát triên do thj thIch 1mg vOi 
BDKH (Tnr&ng hcip nghiOn clru hai ben b& song Dinh, Thành 
phô Phan Rang — Tháp Chàrn, tinh Ninh Thun) 1mg dung 
mang ltrOi h tang xanh, là diêu can thiêt truâc tinh hInh khi 
hu dang diên bin ngày càng ph(mc tp và crc doan nhir hin 
nay. 

2 77 

NGHIEN CUU 
VA DV BAO 
LQI ICH, RUT 
RO DOI Vol 

DO THI 
TRONG VIC 
CHUYEN DOI 
CONDOTEL 
THANH CAN 
HQ CHUNG 

CU' (QUA 
PHAN TICH 

MQT SO 
TRUONG 
HOP TIEU 

BIEU) 

NGUYEN  
THANH  

NGUYEN  

PGS.TS. 
NGUYEN 

ANFI 
TUAN 

Kin true không chi mang chlrc nAng, kinh t, k thut và các 
dc diem 4t l khác, ma cOn lien quan chat ch den di sng 
xA hi cüa con ngix&i. Mi Ioai hinh kiên true có nhng dc 
diem, de tInh chung, riêng, phijc v cho nhng nhu câu, mvc 
dIch khác nhau. Condotel là loai hInh kiên trlic xuât hiên trên 
thj trithng chi,ra lâu, ra dOi di,ra trên xu hithng bat dOng  san eUa 
mi djaphuong. Trong vài nAm gân day, dng li,rc thlic day si,r 
büng no bAt dng san du ljch trên toân quôc cIA dtia khái nim 
khách san  cAn h len hang dâu trong suy nghi cüa cong chün& 
Cáo cong trinh Condotel cIA dtrçmc ch1mng minh là dc bit phô 
biên. Tuy nhiOn, có rat nhiêu ' kiên trái chiëu xung quanh vic 
chuyên dôi, mua ban elm loi hInh cong trinh nay. Khong nghi 
ngO gI vic chuyên dôi mt so luqng I&n khach san  cAn h 
thành cAn h së dan den thay dôi nhtmng sir thay dôi do lieu se 
mang dn sim tich ci,rc hay tiêu crc cho do thj hoe cáo cong 
dông ttrang tr. 

Nghiên clru cai 
tiOn b nghjch 
km mt pha 

tIch hp khâu 
hoa lu'O'i 1mg 

dung cho 
nguOn nAng 

lucmg mt trOi 
lap mái quy mô 

hc gia dInh 

DINH THI 
SEN 

TS. Dtmng 
Minh Quan 

Hin nay, cáo dang nAng luQng hOa thach nhix than, du mO, 
...dang can  dan, dOng thOi vn d ônhim môi trithng do vic 
dot nhiên lieu gay ra ngày càng trAm trQng, các ntràc có xu 
ht.ró'ng tim ngun nAng lucmg sach  dê thay the. Trong do nAng 
lircmg mt tr&i là mt trong nhOng dang nAng luvng dtrçrc chQn 
là nguôn nAng hrcmg thay the trong ftrong lai, trong chin luc 
nAng h.rgng elm các quôc gia trên the giOi có tiêm nAng ye näng 
h.rvng mt trOi. VOi nhng tin Ich ma no many lai,  h th6ng 
nAng ltrng mt tr&i dang là si,r lra chpn elm nhieu h gia dinh. 
Ben canh  do, nhà nuâc ta dang thirc hin cáo chInh sách nhAm 
khuyên khIch ngtthi dan sIr di,ing din mt tthi thay vi ngun 
dién trcáe nhien lieu khác. Theo xu th dO, dê tài nghien elm 
thiét ké bi inverter mct pha hOa krO'i hoàn chinh và dtra ra 
ph.rcmng pháp cai thin inverter nhAm nâng cao chat ltrçrng din 
nAng nOi ltthi. D tài nay phà hcrp vol sir phát trin manh  me 
elm din mt tthi Vit Nam hin nay, gop phAn vào vic 
nghiên clru và tôi i.ru bO nghjch liru hOa lixâi cho nguOn nAng 
krcmg mt tr1i. 

2.79 

TInh toán, d 
xuat giài pháp 

han ché Anh 
htmOng elm các 
nhà may din 
giO dn dao 
dng din áp 

LE TRAN 
HOANG 
VIT 

TS Trn 
Tn Vinh 

San xut din nAng ttr các ngun nAng hr9ng tái tao  fbi chung 
và nAng Itmcing giO nOi riêng dang tr& thành xu th tat yeu elm 
nhiu m.rôc trën the giOi, trong dO cO Vit Nam. Tai  Vit Nam, 
khu vijc Nam min Trung CO din giO dc bit phát triOn. Ben 
eanh nhQng 19i Ieh ma din gió mang li nhix giAm thiOu tác 
dng elm yiêc san xuât din nAng den môi trtrOng và tiêt kim 
tài nguyen thiên nhien vn cOn do nhng ãnh hmg tiêu eic 
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cüa ngun din nay dn chAt krcng din nAng, trong do cO dao 
dông din áp. Trong pham vi 1un vAn nay ta sê nghiên cthi tác 
dOng cüa din gió dn dao dng din áp hrâi din khu virc 
Nam min Trung và dé xuât giái pháp han  ché ânh hi.ring nay. 

2.80 

Phân tIch ãnh 
huOiig cCia nhà 
may diçn mat 
tthi Cat Hip 
den hthi din 
110 kV tinh 
Binh Djnh 

PHAM 
DUC DAT 

TS Doàn 
Anh TuAn 

Hin nay, các ngun nAng hrng tái tao  nói chung va nAng 
Iuçng mt trô1 nOi rién$ dang dan phát trién mnhm, dóng 
gOp mt h.rcrng cong suât dáng ké vào h thông truyên tãi din 
Qu6c gia. Là dja phi.rng có nhiêu tiêm nãng phát trién din 
mAt trOi, trong nh&ng nAm qua, BInh Djnh dA thu hut duqc 
nhiëu nhà clâu tii xây dirng các nhà may din mt tri trôn dja 
bàn. Trong do, nhà may din mt tthi Cat Hip là nhà má' 
di.rc &ra vao 4n hành dau tiên. Dôi vâi lithi din, vic kêt 
noi các nhà may din mt tri cong dt ra nhiéu thách thurc 
trong cong tác quãn l 4n hành h thông din. Trong 1un vAn 
nay, tác giã trinh bay nghiên cru v ãnh htrOng cUa nhà may 
dién mt tr&i Cat Hip dn Iuài din 110kV tinh BInh Djnh ô 
ch &5 4n hành binh thu&ng và 4n hành si,r cô. Các tác dn 
cüa nhà may din mt tri Cat Hip den 1trri din thrçic the 
hin thông qua các két qua mô phông vói phân mêm ETAP 

2.81 

Nghién ciru 
anhhi.râng cOa 
nguOn dinmt 

trai den on 
djnh tôc d cOa 
may phát thOy 

din 

TRAN 
TRUNG 

ANH 
TUAN 

TS Pham 
VAn Kiên 

Cüng vâi si,r phát trin cüa kinh t xA hi nói chung, khoa hQc 
cong ngh nói riêng thI nhu cau nAng luçng cOng ngày mt gia 
tAng trong dO nAng hxqng din dóng vai trO rat quan trQng. Vi 
4y, H thông din can ngày càng tr nên phtc tap  vài sir da 
dang cOa các ba1  nguon din, bao gôm CA các nguôn nAng 
krqng tái tao,  sir tang len qua nhanh cUa phii tâi, dan dn si,r 
4n hành gân giâi han  on djnh cOa no. Dé dam bão cho h 
thông din 4n hãnh an toàn, trong qua trinh 4n hành cn phái 
tInh toán kiêm tra thông so chô d cia h thông so vâi các giá 
tn cho phép tirong urng vâi các tran thai 4n hAnh khác nhau. 
Nghiên ct'ru, diéu chinh các thông so cOa bO on djnh cong suAt 
va b diêu tôc dê nAng cao khA nAng On dinh cOa may phát 
din là rat quan trong trong on djnh h thông. VI 4y  trong 
lun vAn nay nghien ciru phântIch ânh hithng nguôn nAng 
h.rcrng mt tr01 Anh hixOng den tôc dO may phát thOy diOn  cho 
so dO IEEE39 nut trén co sà I thuytOn djnh tin hiu cOa h 
thông dê nâng cao chat h.rçmg diêu khién on djnh h thông din 

2 

Tinh toan thiét 
kê h thông 
din mat  troi 

cho hop tacxa 
nong nghicp 

rau sach  Mâni 
Vit tinh 

Quáng Ngi 

vO 
HOANG 

HAL 

PGS TS 
Nguyen 

H Hiu 

Ngày nay, nhu cu sir dung nAng lLrclng cUa con nuri ngAy 
càng cao, nhât là din nAng. Tr nhUng nhu cu thiêt yéu nhux 
chiéu sang, sinh hot hang ngày dn san xuât kinh doanh vA 
dlch vi,i. Trong khi do, nguôn nhiên lieu truyên thông dang dan 
can kiit va gay ô nhiêm môi truàng nghiém trong. VI the, nang 
luong tai t?o  nhât là nAng lung mt tri dang duvc  rat nhiu 
quc gia trén the gi&i nghién ciu và frng dngvào nhiêu linh 
virc mang lai hiêu qua dang ké Ben canh  do, nén nông nghiep 
nithc ta ye co bàn van Ia nén san xuât tho ye san phâm, thap 
ye dAng cap, tiêu ton nhiéu nguOn 1irc. Cho nén, vic day manh 
cong ngh cao vAo nOng nghi sinh thai dia trén tiên bO khoa 
hoc va cong ngh; phAt hu1' tiôm nang, li the cOa tmg vUng 
dé nAng cao nAng suât, chat luqng, hiu qua, sic canh  tranh, 
bâo dam v sinh an toàn thrc phâm, thIch frng vài bin dôi khI 
htu là vAn dé rat cAn thiêt. Vài nhUng lcri Ich to bàn do, dé tài 
nay nhAm tInh toán, thiêt ké h thông din mt tthi cho nhà 
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kInh trng rau sach  vài h th6ng giám sat diu khin tr dng 
s phü hqp vài thirc tin hin nay 

2.83 

Thitkh 
thng diéu 

khin V glám 
sat can bang tai 

dung 

NGUYEN 
vu CH!NH 

TS. Dng 
Phióc Vinh 

Quy trinh san suAt trong Cong nghip hin dai  ngày càng dôi 
h6i tInh nhanh chóng, on djnh và chInh xác. Do do, qua trinh 
4n chuyên nguyen 4t Iiu dng bet, hat,...  theo phuang thlrc 
can tinh truyn th6ng ciing dã dan dn &rqc thay th b&i 
phtrong thc cm dung. Trong Iun van nay, tác giã thit k 
mt h th6ng diu khiEn và giám cm bang tâi dng v&i vic 
st'r diing các cam bin Iirc, du cm, thit bj diu khin PLC, 
thit bj diu khin t6c d dOng ca. Ben canh  dO tác giá cüng 
nghiên cOu xây dijng giao din diu khiên bAng 1p trinh 
Visual Studio. V&i h thông nay, táe giá dã áp dung thirc 
nghim cho dO on djnh và chinh xác khá cao cO thO áp dvng 
vào san xuAt cong nghip. 

2.84 

Kháo sat và 
dánh gii tiem 

näng näng 
krçmgmttthi 

trênmáinhitai 
Khu cong 

nghip HOa 
Khánh-Di 

NAng 

- LE VAN 
- VU 

TS. Ha DInh 
Tr6c 

Khio sat và dánh giá tim nAng nãng hxçmg mt tr&i trén mái 
nhà tai  khu cong nghip HOa Khinh — Dà NAng" thrc hin 
kháo sat và dánh giá tim näng 1mg diing nang lirçcng mt tthi 
tai khu virc cong nghip HOa Khánh - Di NAng. Kt qua 
nghiOn elm càa lun van nay sê di.rqc chia se tài cac ca quan 
ban nginh lien quan, các chü doanh nghip d üng ding vi 
nhân rOng  1mg ding gui pháp tit kim näng lucmg thông qua 
sCr diing nguôn nàng Iuqng mt tr&i không chitai khu cong 
nghip HOa Khánh ma cOn là tii lieu tham chiêu qu giá dê 
các tinh thành trên toàn qu6c nghiên elm 1mg diving. 

2.85 

Dr bio nhu ciu 
thu6c diu tn 
cao huyt áp 

cho Bnh viii 
Da khoa tin Ii 
Quing Ngai 

Nguyn 
HIru ThQ 

PGS.TS 
Nguyn 

Thanh Binh. 

Dr bio nhu cu thu6c diu trj cao huyt áp cho Bnh vin da 
khoa tinh Quing Ngäi bAng each áp diving cic mô hInh hQc may 
tiêu chun, mO hInh hi qui tuyn tInh. Mo hInh nay se ducc 
huân 1uyn sIr di,ing tp dü lieu thijc tê dáng tin cy tlr ca sô 
dIr lieu cOa bOnh  vin, tim ra gui pháp h tr cho cong tác dr 
trü thuc cüa Bnh vin, nhAm mang lai  hiu qua v kinht va 
dáp 1mg nhu câu sIr dung thuOc trong dan vj. Gui quyOt các 
van d thiu hiit thu6c, hoc tn kho ht hang sIr dvng  gay lang 
phi, that thoát thu6c. 

2.86 

NghiOn elm và 
(rug dang 

phixcmng pháp 
lc cOng tic dé 

xiy dirng h 
thông ggi ' dc 
sin dja phtrang 

Ducing 
Cong Cat 
Tung 

- 
TS. Nguyen 
van Hiu 

H thông gqi ' (Recommender Systems - RS) là k5 thut hin 
dtrçrc 1mg ding rông rAi trong nhiu Iinh vi,rc (nhu thuang mai 
diOn tlr, nhà hang, y t& giio dic,...) nh&m di,r doán s& thich, 
dánh giá elm ngtrài dung nhO vio thông tin ci nhân h* 
nhIrng phin hi cüa h. Lun van tp trung nghien clru h 
thng gçii ' theo nIr cinh, áp ding cho dc sin dja phixang 
nhAm &ra ra cic dé nghj ye các sin pMm phli hçrp nht vi 
ngLrOi tim kim. H thng kt hqp phuang pháp icc cOng tic, 
và thrqc tich hop k thut phân rä ma trn (matrix 
factorization) nhAm tang dO chInh xác cho các gqi . Sau khi 
xiy di,rng h thng vi tIch hqp cic gui thut gçii ', tOi thu thp 
thông tin tIm ngii?i dung th%rc, nhAm dinh giá tInh phü hcrp clia 
cic sin phm dc sin dja phuong ma h thng dã d xut. 
Thirc nghiOm cho thy vic 1mg ding giâi pháp nay trong h 
trcm phát trin du ljch là hoin toàn khi thi. 

2.87 
Li.ra chpn gui 
phip bio tn, 

slra chIra tng 

PHAN 
THAI ANH 

PGS. TS. 
Phan Cao 

ThQ 

Xut phát tIm th.rc t khai thac kt cu áo dirImng hOn  nay trén 
cic tuyn thrOng tinh tinh Trà Vinh. Lun van dã d xuât hera 
chn mOt  s gui pháp phü hçp trén ca sO thu tiip, khio sit ye 



41 

STT 
TrInh 
tt(i dão 

tao 
Ten d tài 

Ho và ten 
nguôi thyc 

hin 

HQ Va ten 
ngirè'i 

hir&ngdn 
Ni dung torn tat 

mt k& cu áo 
duô'ng trén cac 
tuyOn duOng 

tinh thuOc tinh 
Ira Vinh 

tâi tr9ng khai thác, his hông bin dang  trên các tuyn, kim tra 
mô dun dan hi... kt hçip thI nghiém tai  phOng thi nghim 
nhm tim ra phiscrng pháp báo tn sCra chta t6i isu là vic lam 
ht src c&n thit. Các giài pháp d xut hoàn toàn khã thi va 
hin dang áp ding tron cong tác bão tn sira chüa thng mt kt 
cau ao dithng cac tuyOn dtrng tinh thuc dja bàn tinh Trà 
Vinh. ChInh vI 4y hQc viOn chQn cM tài "Lira chçn giài pháp 
baa fri sCra ch(ia tang mt kt cu áo dLr&ng trOn các tuyn 
duOng tinh thuc tinh Trà Vinh" qua thi nghim thirc t ngoài 
hin tnr0ng, cüng vài cac s6 lieu do car quan quán l cung cp 
tim ra các nguyen nhân his hông tAng mt mt dismg b tOng 
nhra dtra ra phircmg an scra cha hçp l' nhAt dam bào khi kinh 
phi cho cong tác bão trI nâng cAp han  chO. 

2.88 

NghiênthucM 
xuât sar d kt 
cAu cAu di b 
áp diing trong 

do thj Vit 
Nam 

ô 
NGUYEN 
KHANG 

DUY 

TS Nguyn 
VAn M 

Cüngsi,r phát trin xay dtrng  car s ha tAng giao thông dtrO'ng 
b, câu di b ngày càng dtrc xây drng ph6 bin & khu vrc 
thành thj. Tuy nhiOn, a nixâc ta vic xây dirng cAu di b vAn 
cOn khá m&i me, dc bit là vic áp dimg nhiêu mO hInh kt 
cau giup cau di b không chi CO cong nãng phic vi ngtthi di 
b ma cOn mang lai m5 quan cho thành thj. Tr thrc tiên trOn, 
vic nghiën ccru dO xuât các dng k& cAu dành cho cAu di b 
là h& süc cAn thik Mic dIch cüa 1un vAn là nghiOn cru cM 
xuAt các dang  kt cAu dành cho cAu di bi phü hqp vài do thj 
Vit Nam. Các k& cAu do bao gm: cAu treo day vOng, cAu 
day yang, cAu vOm và cAu dAm. Mi dang  kt cAu së &rçYc cM 
xuât 1 thi& kê so b va dtrqc kiAm toán so luc bAng phAn 
mAm MIDAS. 

2.89 

Nang cao hiêu 
qua Cong tác 
quàn l' dir an 
dtring bô Khu 
Cong nghicp 

Song Hu Giai 
doan I, huyn 
Châu Thành, 

tinh Hu 
Giang 

SU SAU 
EM 

PGS. TS. 
Phan Cao 

Th 

XuAt phát tir thirc t vA cong tác quàn l' digr an các cong trInh 
xay dmg trOn dja bàn tinh Hu Giang. L4n vAn da dê xuAt 
mt sO giái pháp phü hcrp trOn car s& 1' lun vA quán l' dAu tu 
xay dimg, các vAn bàn pháp l quãn 1 dir an dAu tu xay di,rn, 
car s& thirc tin tai  dja phtrcmg, thuc trang ye Cong tác bôi 
thir&ng h trq và tái djnh cu; cong tác kháo sat và thiOt kO; 
cOng tác !p, thAm djnh phê duyt dr an; cOng tác quán l hra 
chpn nhà thâu; cong tác quán l ye tiAn d th,rc hin di,r an; 
cOng tác quàn l chat !i.rcrng giám sat thi cOng, cong tác quãn 
l' dam bâo an toàn lao dung và v sinh mOi trtthng. Nh&m tim 
ra cac nguyen nhân và han  chO trong cong tác quân l dir an tü 
dO dua ra cac giãi pháp tôi tnt kh&c phic các nguyen nhân và 
han ch là viéc lam hêt s(rc cAn thiAt. 

2.90 

tJng ding cong 
ngh BIM 

trong giai doan 
thiOt kA car sO' 
cOng trInh cAu 
Dâu La tinh 
Hu Giang 

P1-LAM 
MINH 
HU 

IS. Dng 
Vit Dung 

Trong cuOc  cách  mang  4.0 trong nganh xây dirng, cM hOa nhp 
hp tác vâi các nuàc phát triOn trOn thA gi&i, dông th&i timg 
btrâc ttr chü thirc hin xây dirng các d? an l&n, phic tap, cüng 
nhtr nâng cao tinh hiu qua dAn tir, quãn 1 dr an và tinh canh 
tranh trong cac doanh nghip xây drng thi vic üng ding cOng 
ngh BIM là xu hi.r&ng tat yOu. Tü lâu, Chinh phü da nhn tht'xc 
di.rçrc xu thA irng th,ing BIM, do dO BIM da disqc cM cp trong 
Luât Xây dvng  sO 50/2014/QH13 cüa QuOc hi khóa XIII 
thông qua ngAy 18/6/20 14. Tr nhng xu htràng rng ding BIM 
trOn The giâi ben canh  nhu'ng kAt qua dat  dtrgc khi trng dicing 
BIM vao các dir an xay dijng dA cho thây nh&ng lçxi Ich to lan 
cia BIM, tuy nhiOn dê triOn khai BIM mt cách toàn din phái 
tnâi qua nhng khO khAn, thách thIrc nhLr vA mt con ngtthi; 
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cong ngh; quy trjnh; pháp l'... Trong d tài nay tác giâ mun 
rng dung cong ngh BIM dê xây dirng mô hInh câu thirc tê 

nhm kim chCrng nhang lqi ich cüa BIM mane li và dánh giá 
hiéu qua dra trên crng ding thrc t do. Cu the tác giâ nghiOn 
cüu rng ding cong ngh BIM & giai doan thiét kO ca s& cho 
cong trmnh câu Du La — tinh Hu Giang. Kt qua tác già dä 
xây dirng dupc mô hlnh cu bang tng diing cOng ngh BIM 
va thy dtrçic hiu qua cüa BIM mang Iai. 

2.9! 

PHAN TICH 
ONG xo' 

NGANG vA 
KIEM SOAT 

HU 1-IAI CUA 
KET CAU 

TRV CAU CAI 
CONG TNH 
BC LIEU 

BANG 
PFIUONG 

PHAPPHAN 
TICH DÀY 

DAN 

VO NGQC 
KHOA 

TS. Phan 
Hoàng Nam 

Kt cAu trii cu dLrçlc xem là kt cu chinh yêu trong toàn b 
các b phn cña cong trInh cau chju tái trQng ctng dat. Rat 
nhiu dang  hix hông khác nhau cüa tru cau &rçrc ghi nhn sau 
các trân dng dat cO cung d Ian. Trong nhiàu thâp niOn trâ 
lal day, nhiu phuang pháp phân tIch dung dat cho kEt cau 
cong trinh duqc ra d&i và phtrcmg pháp phân tich tTnh phi tuyn 
day dAn cüng vai phtxcmg pháp phân tIch dng phi tuyn ljch 
sü thi gian là nhung phirong pháp dtrçrc sIr dung  ph6 bin 
nhAt nhAm dánh giá trang thai lam vic cüa kt câu chu tãi 
trQng dng dAt. Nhiu d tài nghiên clru v thit kA cong trmnh 
chju tãi trQng dng dAt dã dixçic trInh bay a trong mrâc, tuy 
nhien phAn Ian các kt cAu dtrcxc giâ thit là 4t Iiu lam vic 
trong giâi han  dan hi. Do 4y, trong nhiu trtrrng hcrp, 1mg 
xlr cüa kt câu khong d(ing hoc khong sat vâi IrngxIr thirc t 
ca cong trInh. Theo nhiu nghien clru trong nithc ye phân tIch 
xác suât hiêm hça dung dAt, Dng bang song Clru long dc 
biêt là Bac Lieu là khu virc nãm tren các dIrt gay sinh chân, do 
4y CO khâ nãng xuAt hin các trn dng dAt vIra và nhO. Da 
phân các thi& k kháng chân di vài cong trinh tai  khu vijc 
nay thirang bj xem nhç và bO qua. Do 4y, d tài tp trung 
nghiên clru 1mg xlr dng dat cüa kt cAu tri câu be tong c6t 
thép có tit din ch nht dung phi.rcrng pháp phân tich day dAn 
và phtrong pháp ljch sIr thai gian. Dira trên kt qua phân tIch 
tinh và dng phi tuyn, các hit hai  cüa kt câu trii cAu dtrcic 
kiam soát và dánh giá theo tlrng giai don lam vic. 

2.92 

Nghién clru 
giài phap 

phongchOng 
sat1avenb 

song CAn Tha, 
thành ph6 CAn 

Tha 

DOAN 
E-IIEU LE 

PGS. TS 
Châu 

Trirng 
Linh 

NOi dung lun van dä khâo sat dánh giá hin trang sat  l& bô 
song - kenh rach  t0i thành ph6 Can Th gOm: dánh giá tinh 
hInh chung, hin trang t?i  các vj trI sat  l& và xác djnh nguyen 
nhân, th6ng kê các hInh thai mat n djnh kè k& hqp vâi phân 
tIch trên mO hinh s6 bang phAn mm Plaxis. TInh toán kim 
tra cho ba vi trI grn: vi trI 1 (phIa sau tOa nhà Vincom) - thm 
song xoi sau vao br (K 1+810.7 — MCNI); vj tn 2 (doan qua 
cAu Hirng Lçri) - them song thoãi (K4+196.7 — MCN2) và vi 
tn 3 (doan vlra qua rach  Cái Rang) - thm song thoài 
(K4+89 1.2— MCN3). TIr sij can thit và cap bach dO 1mg d%tng 
cac giài pháp xIr l' k9 thut, xay dmg các tuyn dO kO n djnh 
bn vUng mt cách hiu qua, các giâi pháp k thut xây dmg 
dO kè chông sat  Ia khu virc nghiOn clru dã ducrc d xuAt. Thông 
qua kt qua tInh toán n djnh giài pháp di.ra ra vâi hai nhóm 
giai phap gom: kAt cAu kè BTCT + CQC BTCT dóng (giài pháp 
1) và ket cau kè dung cIt DUL + Ccc BTCT dOng (giai pháp 
2). Giái pháp dA xuAt dtrçrc kim tra, tInh toán cho cho ba vi trI 
nghiOn clru. 
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93 

Lien tiic hoá 
dm can 

Supper T bang 
thép thanh 

ctrOng dO cao 

HU'NH 
HOANG 

NAM 

TS. Hoàng 
Trçng Lam 

Vn dvng  cac kien th(rc dä &rçie h9c và nghiên c(ru, d tài dA 
dua ra gui pháp 1in tiic hóa dam cau ,upper-T bang thOp 
thanh ci.thng d cao. Luân van tng quan v các giâi pháp nôi 
lien tic nhjp cIA thirc hin, dng th?yi phân tIch nhfing i.ru dim 
cüa dAc diem cong ngh "Scr dicing thép thanh ctr&ng d cao 
két nôi hal dâu cüa hai dam Supper-T vài nhau" so v&i nhüng 
giãi pháp cIA thirc hin trilâc day. Vic lien tVc  hóa nham gum 
crng suit kOo do mô mem ducmg gay ra tai  thâ di.rOi dam vj trI 
gôi do hin tucrng tr bin và Co ngót khi thi cong mi n6i và 
bàn mt câu. Qua do s nâng cao hiu qua v kinh t trong dau 
tu mài cting nhu qua trinh khai thác, t?o  stir em thu.n trong luu 
thông và giAm chi phi duy tu sira cha các chi tit khe co giAn. 

2.94 

AP DVNG 
COT 

COMPOSITE 
SQl CARBON 

CHO KET 
- 

CAU BE 
TONG oa 

SUAT TRUOC 
TIET DIN 

CL-LU T 

NGUYEN 
BAO 

QUOC 

PGS. TS 
Hoàng 

Phi.rang Hoa 

Kt cu be tong ing suAt truâc cIA dóng gop dáng ka vào thành 
cong cüa cac di.r an nganh xây durng trong hin tai.  VI no cho 
phép thit ké các t can có nhjp dài han, minh han và nhç 
han. Mc d, bêtong irng suit truàc có nhiau tInh nang t6t, 
nhtrng mOt  bat lqi lan là tinh d bj an mOn cüa c& thép. An 
mOn cO thE phát triEn rEt nhanh dithi tác dng cüa môi truthng 
dan dEn ba1  bO lap be tong bao bce ben noài lam l ra cEt 
thép (dc bit các cong trInh khu vrc dEng bang song ccru long 
chlu ânh hi.rOng rAt ló'n tir dO Am,hai nuOc tr misa lU hang näm 
và hal ntró'c mn vüng yen biEn cüa dEng bang song cu long). 
Tr thi,rc tiEn trén, ap dicing e6t Composite sqi Carbon cho két 
cAu be tong l'rng suât tnràc là hEt sCrc cEn thiêt. 

2.95 

Nghiên 
tngdiingcông 
ngh barn lt 
chân khOng th 
l' nAn thrO'ng 
tren dAt 'Eu 
cong trinh 

DLr&ng nEi g1ua 
dtr0ng cAch 
Mng t!iáng 

tarn và ththng 
tinh 918, thinh 
PhE CAn Thor 

NGO 
DONG 
THC 

PGS. TS 
Châu 

Tnrng 
Linh 

DAt set yEu 0 thành phE CAn Tha CO din phân bE rOn vai cac 
dc tInh xây dung biEn dEi phtc tap  (sir thay dEi ye bE dà7 
cüng nhi.r thinh phAn va tinh chAt ca 1'). Qua hE sa dja chat 
cac cong trInh cIA và dang triEn khai trên dja bàn thãnh phô 
CAn Tha thu thp &rqc, nOi  dung lun van cIA phân yang dAt 
yéu cing nhix phân tIch thành phân, tich chAt cor l ti các phân 
vüng nay. Dê tang t6c dO và hiu qua xcr l nén dâtyêu, nOi 
dung lun van di trinh bay phuang pháp th l nAn dat yeu va 
dánh giá hiOu qua cOng ngh barn hut chân khOng cho ha phân 
vüng dAt yEu tau  khu vijc nghiOn ciu. Ngoai ra, nOi  dung lun 
vAn di xây drng duqc mô hInh s cho hal toAn th 1 nAn dat 
yEu bAng cong ngh cE kEt chàn không trén phAn mêm Plaxis 
áp dxng cho cOng trInh &rO'ng Cách Mang Tháng Tam va 

dt.r&n tinh 918 — CAn Thor. Ph.rong an mO phOng có xét dEn 
cac yeu to: quy dEi bài toán d6i xirng trUe, mô hinh thirc thành 
bài toán 2D, xét vüng inh hu&ng và vüng xáo trOn  xung quanh 
bAc thârn,... Két qua di dAnh giA si,r ânh huang cüa khoing 
cách cAm bAc thEm (L) và áp 1irc barn hut chân khong (P) dEn 
qua trinh cE kEt nAn dat yEu khi scr dvng  cong ngh cô kEt chan 
khong. 

2.96 

NGHIEN CUU 
LLfA CHQN 
KET CAU 
CAuNHP 

VIIA VA In-iO 
AP DI5JNG 
TRENCAC 

TRAN LE 
TRIJNG 

TS Nguyn 
Van M 

Hu Giang là tinh thuOc  dEng bang sOng Cu Long, vva  lüa 
vA thUy san quan treng nhAt CA nLrâc, vâi h thEng song ngOi 
và kênh rach  chAng chjt. Vic dAu tr xây dvng  h thông dtrng 
bO,  trong do CO h thEng cAn, là rEt cAn thiét nhAm dAm bAo sir 
phát triEn kinh tE, vAn hóa xi hOi.  HiOn nay, mOt  sE  dang  kEt 
cAu cAu di duc xày drng trén dtr&ng tinh Hu Giang nhi.r cAu 
dAm BTCT, cAu darn thép lien hçp BTCT, cAu dam BTCT 
UST, cau din thép và các loai câu bAn. Tuy nhién, mOt  sE cong 
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DUONG TINH 
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trinh cAu chira thrc s'r mang 1i hiu qua cao, vic Ira chQn 
k& cAu cAu con theo cam tInh, churn phU hçip vài diu kiin tir 
nhiên và xã hOi.  Mt s6 cong trinh khi thra vào sir diing dã bj 
hix hông do Iii 1iit và xam thrc môi trithng; mt s6 khác khong 
phát huy hiu qua sir ding, gay lAng phi. Do do, dira vào diéu 
kin tir nhiên, diu kin kinh to xA hOi,  kha näng áp dicing các 
dng kt cu cAu trong thi& k&thi  cong và khai thác sir dtng, 
1un vAn d xut cac dang  kt cau cu nhjp vita và nhO áp dvng 
trOn dtr0ng tinh Hu Giarig nhm dáp (mg các yOu cu trOn. 

, 

LiOn tuc hoá 
k& cAu nhjp 

dm i be tong 
c6t thép U'ST 
cu Cái Ciing 
tinh Bc Lieu 

TANG 
THANH 

TRUONG 

PGS. TS 
Nguyn 

XuAn ToAn 

Van during các kin thirc da dtrqc hQc và nghien ciru, d tài dA 
thra ra giAi pháp kt cu và kOt quA tinh toán hal trang thai 
lam vic cüa kOt câu nhjp. Tir kOt quA tInh toán cho thy vic 
liOn tuc hóa kt cAu nhjp giAn don thAnh h dm liOn tiic lam 
nang cao khA nang chlu tâi, hiu quA khai thAc, bAo dAm t& 
dO, t?o sir em thun cho xc khi Iu.ru thông và giâm chi phi duy 
tu, sira chira các chi tit khe co giAn trOn cu so vâi kt câu 
nhjp giAn dun. Tuy nhiOn, kt quA tInh toán cflng cho thây khi 
khóa các nhjp dAm sO xuAt hin thOrn mOt  s  nOi  h,rc trong dAm 
can km 9 gia c& tAng ctr&ng khi tInh toán thiOt kO. VI vy, thy 
vao diu kin thijc tê khi quyt djnh d&u tir cAn cAn nhAc 1ra 
chçn giAi pháp phü hcrp dAm bAo vA kAt cAu và hiu quA dAu ttr 
cao nhAt. 

298 

Dánh giá khA 
nang chju tãi 

cc be tong cot 
thOp dung cho 
cong trInh xây 
dirng trOn nAn 
dAt yAu thành 

phô Vj Thanh — 
tinh Hu Giang 

NGUYEN 
THANH 
TUNG 

TS. D Hu 
Dao 

Bài báo trinh bay vic phân tIch dánh giá sirc chju tAi cho ccc 
be tong c6t thep thi cong theo phucmg pháp Op tinh irng d,ing 
xir 19 nOn dAt yOu cho móng cong trinh xây di,rng khu vrc thành 
phô Vi Thanh, tinh Hu Giang. S IiOu nghiOn ciru duqc thu 
thp tit 10 cong trInh thrc t trOn dja bàn thAnh phô vài 28 CQC 
có tit diOn 25*25cm  dOn  35*35cm,  chiAu dài tir 15-32m. Vic 
dánh giá dira trOn diu kin dja chAt cüa khu virc kt hqp vâi 
kAt qua thI nghim nén tTnh C9C theo TCVN 9393 :2012. Dng 
thai s(m dvng phuang pháp phân tIch PCA (Principle 
Component Analysis) dO phân tich Anh hLr&ng cüa mOt  s6 tham 
s ye kich thtrâc hinh hoc, cu hc vt lieu cc, d 1Cm và thai 
gian thI nghim dn sirc chju tAl cho cçc. KOt quA có 9 nghia 
tham khAo cho vic sir ding ccc  be tong c& thOp xir 19 nAn dAt 
yAu cho các cong trinh ha tang khu virc thành phô Vj Thanh, 
dc bit trong giai doan phát triAn ha tAng khi thành ph nAy 
thrqc dat  tiOu chI do thj Ioi II. 

2.99 

Nâng cao hiu 
quA cong tác 

quAn l và bAo 
tn Quôc l 1A 
doan qua dja 
bàn tinh Vinh 

Long 

NGUYEN 
TRQNG 
CUONG 

PGS.TS. 
NguyAn 

Hông HAl 

Cong tác quAn 19 VA bAo trI dtrang bO nhAm mvc  tiOu nâng cao 
chAt hrçng khai thác, duy tn tiOu chuAn k thut, kéo dài th&i 
gian phc vi cüa du&ng vôi nguAn kinh phi hcrp 19. Lun vAn 
trInh bAy thi,rc trang quAn 19 và bAo trI Qu6c I 1A doan qua 
dja bàn tinh VTnh Long, h thAng nhirng vAn dA cu bàn VA cOng 
tác quAn 19 và bAo tn, tim hiAu kinh nghim cUa mOt so rnthc 
nhtr Han QuAc, Canada, Singapore. TrOn cu sà thrc tA suAn  19 
vA khai thác, lun vAn dA dO xuAt 02 nhóm giAi pháp vO quAn 
19, 04 nhóm giAi pháp vA bAo trI gOp phAn hoAn thiOn và nAng 
cao hiu quA quãn 19 VA bAo tn truyOn QuAc I IA doan di qua 
tinh Vinh Long. 
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Trong d tài nay, tác giã di sâu vào vic xác djnh nguyen nhân 
cOa các dang hu hông cOa cu be tong cot thép, phân tIch các 
giâi pháp cong ngh khá thi dra trén c s& khoa hQc và thc 
tin, kra chQn giái pháp và 4t lieu phi hqp theo tiOu chI dam 
bão yéu câu k thuât và diu kiôn Kinh té - Xä hi cüa dja 
phuxmg. Thc hin vic khào sat, phân tich nguyen nhân hi.r 
hOng, thiét ké giâi pháp slra chüa cho mOt  cong trInh din hinh 
trOn da bàn tinh VTnh Long. Nghiên elm các dang  htr hông 
cOa cu be tong cOt thép thtrng và dé xuât cáccàng nhanh 
càng tot. Do do giâi pháp gia ci.thng nhãm slra chüa, tang 
cilOng nãng li,rc ch ju tâi, kéo dài tuôi thQ cOng trInh câu trong 
diéu kin nén kinh té dat nuóc con khó khAn khong dü ngun 
Iirc d lam môi thay the toàn bO hay mt ph.n eCa h th6ng 
cau hin nay. Trong do trQng tam nghiên clru 1mg diing cong 
ngh tm chit déo ducc tang ctrOng bang cot si (Fiber 
Reinforced Polyme - FRP) dê gia cO câu be tong cot thép. Tác 
giâ dã torn tAt các kt qua dA dat  duc và dua ra các htnmg 
phát triên tiêp theo. 

2.101 

Phân tIch 1mg 
xlr cOa móng 
cQc trii cau 

Mc Can Dung 
tinh An Giang 
chju tái trng 

dng dat 

NGUYEN 
TUAN 

KHANH 

TS Phan 
Hoàn Nam g 

Móng c9c là dang  móng dtrcrc sIr diing ph bin nh.t d6i vâi 
cOng trInh câu. Tai  Vit Nam, dc bit là khu virc Dong bang 
song Clru Long, qua trInh thiêt kê và thi cong mOng ccc can 
phãi duçic ché trcngbài vi da phAn h móng cpc duqc dt trén 
nên dat yéu. Dn dat là mOt  trong nhIrng tai biên tir nhiên gay 
ra nhiéu hu hi dôi vâi cong trmnh xay dmg nói chung và cong 
trinh câu nói riêng. D6i vO,i két câu mOng, các rung lAc theo 
phi.rong ngang cUa nén dat do dOng dat có the gay ra sr djch 
chuyn cling nhtr bién dang  l&n cOa ccc và nén dat. Dày là 
nguyen nhân chInh dan den mat on djnh và htr hông cOa mOng 
cc và kéo theo sir hu hông và si1p dO elia toàn b cong trInh. 
Nguyen tac thiét ké CQC cong trInh câu phâi d?a ên khà nAng 
chju tài hay 1mg xlr cOa cc d8i vâi dat nên. Do 4y, vic xây 
dirng mô hInh tinh toán dê phân tich 1mg xlr cüa ccc dôi vâi 
dat nén là can thiét nhAm mic dich kiém ch1mng sIre chju tãi 
cOa ccc cling nhtr dt nn thông qua nOi  lrc, biên dang  phát 
sinh trong ccc. Dê tài nghien elm vài mc tiéu xay dmg mt 
mO hInh phân tIm hImu han  3 chiéu dé dánh giá tung tác elm 
cçc-dAt nn chju tAi trcng ngang. Be tài giâi han & vic sIr 
di,ing phuang pháp phân tich phi tuyén dày dan nhAm dánh giá 
1mg xlr tinh elm cc. Them vào dO, nên dat cüng ducrc mô hInh 
voi các chi tiéu eo l khác nhau dê dánh giá str  ãnh htr&ng cOa 
cac loai nén dat khác nhau den nOi ltrc và chuyn vj cüa cc. 
TIm do dê tài dé xuât mt so kiên nghj cO the áp diving cho mOng 
ccc cong trinh cau trën dja bàn tinh An Giang. 

. 102 

Tmnh toán chi 
s6 d tin cay 
cOa kt 
nhip 
Trun tinh 
Vinh Long 

PHAN LE 
TAN 

KHOA 

(1) TS. 
Nguyen 

Minh HAi 
;(2) TS. Do 

Vit HAi 

Trong nhung nAm gn day, vic dánh giá, sa ch&a và phc 
hOi sIre khOe elm cac cay cu là nhltng thu dé ngày càng quan 
trong, can thiêt trong vAn dé giAi quyét nhIrng cong trmnh dang 
xuông cAp cCa cOng trinh cau. Va mt trong nhung kt cu 
quan tr9ng nhât Anh hu&ng dn chat ltrqng céa cong trinh câu 
là dam câu. VI 4y cAn nghien elm tInh toán chi so d tin cy 
cho dAm cAu là yêu cAu cAn thi& và quan trong. Nghién clmu 
phan tIch chi sO d tin cy cüa momen va hjc cAt cOa dAm duc 
phAn tIch và thAo lun. CuOi cling lun van da trInh bay each 
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STT 
TrInh 
d dào 
to 

Ten dê tài 
Ho và ten 

ngir&i thyc 
hin 

Hç và ten 
nguoi 

hwrngdn 
Ni dung torn tat 

tInh và cho ra k& qua chi so d tin cy momen và l,rc ct cüa 
dAm cau Co Trung và di.ra ra kiên nghj nghien ci'ru tiêp theo. 

2,103 

TInh toãn nâng 
cap tãi tr9ng 

cho Cong trInh 
câu Ong Kinh 

Huyn trén 
dixOng tinh 908 
tinh Vinh Long 

NGUYEN 
MINH 
KHOA 

TS Cao 
Van Lam 

Hin nay trên dja bàn tinh Vinh Long có rAt nhiu tuyn &rông 
khong dông bO ye tãi tr9ng gifla câu và duông trén tuyên, do 
cac tuyn dung nay da dâu tr khoãng trên 15 nAm, trixâc day 
do nhu câu 4n tâi trên các nay chtra cao, dông thai nguôn von 
dja phixong htn hçp, nén vic dâu tt' tuyên throng và các câu 
chi giái quyêt nhu câu hin tai.  Hién nay, các tuyên nay nhu 
câu 4n tái dã cao, dông th01 tinh dä dâu ti.r màrng, nâng cap 
phan duOiig cho mt so tuyên, riéng các câu van $n dicing câu 
cU dê s ding. Trong các tuyên dithng trén thI tuyên DT.908 
là tuyôn duO'ng ma hin nay các phuong tin tham gia giao 
thông rat btc xic vO tinh trang nay, vi phân thrOng thi cam 
bin tái trQng truc 10 tan, nhrng cac câu trén tuyên déu cam 
bin tong tái tr9ng chi 10 tan. Vói diêu kin kinh té khó khãn, 
nguôn kinh phi dja phtxong han  hep, dê giái quyêt van dé nay 
vic tInh toán nâng cap tãi tr9ng cho các câu trên tuyên là h& 
sCrc can thiôt và phü hqp vói diêu kiin  cüa dja phi.xong. Trong 
giâi han  cCa lu.n van chi thirc hin tInh toán nâng cap tái trçng 
cho câu Kinh Ong Huyn là mt trong nhitng câu trên tuyên 
DT.908. 

2.104 

Phân tIch ânh 
hu'âng cüa 

chiéu cao va do 
ciing thap cau 
den ni Irc 

trong dam câu 
extradosed 

HUYNH 
NGQC 
LVC 

TS. Nguyen 
Du Tháo 

CAu Extradosed (hn hqp dAm-cap) là loi kt cAu mi xuAt 
hin trong khoâng hon mOt  thp k' gân day và dã nhanh chong 
duçvc xây drng tai  nhiêu ni.ràc trén the giói. So vó'i các loai  két 
cAu hiên có thI cau Extrados có cac tru diem và pham vi üng 
dvng hqp l7 trong khoang giüa câu dam lien tic và câu day 
yang. D Viét nam, két cau Extradosed mó'i bat dâu duqc áp 

. . . . . . dirng o mQt vai cong trinh, do vay viçc tiep can  va nghien cuu 
là can thiet, dáp üng di.rc yeu câu thi,rc tién. NOi  dung lun 
van tiên hành nghiên ciu crng th cUa câu Extradosed; dánh giá 
ânh hLrOng cüa cac tham so hInh hçc tháp câu den trang thai 
rng suât biên dang trong h, t1r do thra ra nhng nhn xét, kién 
nghi dé lra ch9n cac thông so k thut nhäm dat  &rqc h kt 
câu có các chi tiêu tot ye kinh te- k thuât. 

2.105 

Hoàn thin 
cong tác quãn 
l' báo trI và 

sra ch&a mt 
thrOng tren dla 
bàn thành phô 

Vinh Long 

NGUYEN  
THE MINH 

TS. Pham 
Ng9c 

Phi.rong 

BAt kS' mOt cOng trinh giao thông di.thng b nào thrcrc dAu tu 
xay dirng dêu khong the ton tai  vinh vién vOi chat hrqng tot 
theo thii gian dii cho no có duqc xây dirng vói chat luçmg cao 
và cong ngh tiên tiOn. VI 4y, cong tác báo trI sira cha là mt 
trong nh&ng yêu câu bat buc và cap thiét. Dc bit là cOng 
tác bão tn và sira chUa mt du&ng, nhäm mong muon mt 
du0ng duy tn duqc trang thai khai thác an toàn và dam bão 
tui thQ theo tiéu chuAn thit k. Nghien ciru nay tim ra các 
thirc trang trong cOng tác quãn l bao trI và sra ch&a mt 
thrOng tren dja bàn thành phô Vinh Long. Qua do, dé xuat mOt 
s giâi pháp nhAm hoàn thin hon trong cong tác quân l' bâo 
trI và sira chila mt thrOng trén dja bàn thành ph Vinh Long 
trong thOi gian tói nhtr: Tang cuOng cong tác huy dng von, 
phân bô nguôn vOn và dr phOng kinh phi bâo trI và sa cha 
mt thrOng; Ung ding cOng ngh thông tin vào quán l' luu trti 
ho so bào tn và sra ch&a mt &r&ng; Hin di hOa cOng tác 
tuàn dtriyng, quán l va kiém soát các phi.ro'ng tin qua tâi knu 
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TrInh 
dç dào 
to 

Ten d tài 
Ho và ten 

ngirOi thic 
Liin 

Hç vã ten 
ngirOi 

huong dn 
Ni dung tOrn tat 

thông trén &räng; Scr d%ing cong ngh mâi, 4t lieu mài, co 
gili hóa trong bão tn và sira cha mat  thrng. 

2.106 

Thirc nghim 
ci.rOng d cüa 

dat sOt yéu trçn 
xi mAng và tro 
bay rng drng 

gia cO toàn 
khi cho nn 

du&ng trOn dAt 
YU 

NGUYEN 
THAI 

NGUYEN 

- 
TS. DO Hu 

Dao 

Bài lun vAn trinh bay kt qua thirc nghim cña dt set yu trn 
xi mAng kt hçp vâi tro bay, tao  thânh CQC gia cô nén dat yeu 
bng phtrong pháp Jet- Grouting. Co 02 to hqp rnu diiçc quy 
hoach thrc nghim: T6 h9p I thrc hin cho cap phi dat sOt 
trn xi mAngvói các ham ltrcing xi mAng (C): 10-15-20-25-
30% theo khôi hrcmg d dIic mâu; To hçrp 2 quy hoach thrc 
nghim cho các ham luQng xi mAng (C) 10-20-30%trn cho 
cacti l trcmg üng cüa 10-20-30% tro bay (F). Co tôngcng 
05 cAp phôi cho cc dAt xi mang (CDM) và 09 cAp phôi cho 
hn hqp 4t lieu CQC dAt gia c xi mAng và tro bay (CFDM) 
vâi tOng sO h.rqng 168 rnâu. Mu &rqc d.rOng h trong diu 
kien tieu chuan va nen no hông (UCS) các mOe th&i gian 7- 
14-21-28 ngày. KOt qua di.rqc phân tIch ânh his&ng các ham 
krcrng vt lieu  xi mAng, tro bay dn cLr&ng d UCS. Dng thi 
áng dung phtrcng pháp PCA (Principle Component Analysis) 
phân tich dil liu và hôi quy tuyn tInh dA xây dirng phrong 
trInh xác djnh ci.r&ng do UCS, ham hrcmg xi mang,hàm hrqng 
tro bay cüa 4t Iiu dAt di.rcic gia c. Tir dO cho thây tInh hiu 
qua cCia tro bay áp diing vao gia co nen di.r&ng, d xuAt cac mô 
hinh quan I' chAt luvng thi cOng. 

2. 107 

Dánh giá hin 
trang và giãi 

pháp khôi phc 
tái trpng cau 

Ong Diem  trên 
DT 902 tinh 
Vinh Long 

NGUYEN  
THI HANI 

PGS.TS. 
Hoàng 

Phwmg Hoa 

TAm sgi Composite cho thAy phwng pháp gia cu&ng don giân, 
có th thc hin nhanh chón vâi chi phi thong dOi thâp và 
khOng lam tang kIch thithc câu kin, lam tang khá nAng chju 
ct cüa kt cAu be tong c& thOp, d6ng th&i lam tAng d ccrng 
và d dOo cüa kt cAu be tong cOt thép. Vic nghiên cru cüa 
d tài giüp them thông tin hilu Ich và 4t Iiu Composite, cac 
cOng thtc tInh toán két cAu be tong c6t thép thrqc dan tm 
Composite theo tiOu chuAn cüa ACI. Kt pia tInh toán sCrc chju 
tâi cüa dAm: Hiu qua chju un tai  giila dam và chju cAt tai  gôi 
dtrqc tang ctthng, dam bâo khâ nAng chju lrc vài tãi tnQng tInh 
toán. VI 4y,cO the thAy rAng s diving tam sql Composite tang 
cung cho kêt cAu be tong cOt thOp câi thin dáng kO khâ nAng 
chu lrc cUa dAm. 

2.108 

Phân tich ánh 
hi.rang cüa ham 
hrcrng xi mAng 
den nhit thuS' 
hoá trong be 
tong khOi Ion 

cO xOt dOn phñii 
doan thi cOng 

LAM 
THANH  

PH 

TS. VO Duy 
Hung 

Th giâi dA nghiOn thu v tác dng cUa nhit thUy hôa gay ra 
tnong be tong khi Ian, trong các cOng trInh giao thong, thñy 
lqi. O Vit Nam hin nay, ngày càng nhiu cong trinh lan duqc 
xay dirng, trong do cO nhilng cay câu bAt qua các con sOng lan 
vOl buâc nhjp Ian, kOo theo phài thi cong nhilng b tn%I tháp 
cao vài b móng tri rAt Ian. VI vey,  vic nghiOn cthi các (mg 
xCr cüa be tong b móng cAu do nhit thUy hóa gay ra là dac 
bit quan trong. Nghien thu phân tIch anh htm&ng ciia ham 
luvng xi mAng den nhit thily hóa. Các tnrOng hqp vâi ham 
krqng xi mAng khác nhau së duqc phân tich và thão luen.  Cui 
ciing, Lun vAn tnInh bay torn tAt các kt qua dA dat  duqc va 
dim ra cac htmàng phát tniOn tiAp theo 

2.109 

NghiOn c(mu scr 
di,ing ct Iiu 

nhç san xuAt tcr 
tro bay lam mat 

BUt L 
ANH TAI 

TS. Hu5'nh 
Phuong 

Nam 

NghiOn cIru san xuAt c6t lieu nhe tr tno bay khu vrc D8ng 
bang song Ccru Long theo phi.rong pháp lien kt ngui &ng 
ding vao thay th dá 1x2 d san xuât be tong xi mAng cho các 
cong trinh giao thông nông thôn cAp IV trâ xu6ng trOn dla  bAng 
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TrInh 
d dào 

tao 
Ten dé tài 

Hç và ten 
ngu'ô'i thiyc 

hin 

HQ và ten 
ngirôi 

huO'ng dn 
Ni dung torn tAt 

&rông be tong 
xi mãng cho 
duang giao 
thông nông 

thôn trén dla 
bàn tinh An 

Giang 

tinh An Giang. C& lieu trong nghien ciru thrçic dtrçic san xut 
voi nhiu t' l cap phôi khác nhau giiia tro bay và xi mAng. 
Kêt qua cho thây cot lieu nhç dtrgc san xuât có khôi h.rcmg th 
tIch vào khoâng lg/cm3, d hut ntrO'c tr 16,79-25,19%, cirYng 
d cao nhât có the dtt di.rcic là 1,72 MPa (88% tro bay và 12% 
xi mang), thành phân hat  và dO nén dp dáp rng dugc yêu cau 
theo tieu chuân. Chçn cot 1iu nhç FA91CO9 sü d%ing 91% tro 
bay và cot 1iu nhçFA88Ci2 sCr ding 88% tro bay trong cap 
ph6i cot 1iu nhe dê san xuât be tOng xi mang. Kt qua phân 
tich cho thây be tOng có khôi li.rçing the tIch khô cUa be tong 
giãm dáng ké 16-19%, cuO'ng dO chju nén 028 ngày tuOi dat 
tfr 65-75% so vó'i mâu be tong dôi chirng, cu&ng dO chju uôn 
4,61-5,81 MPa, dO mài mOn dat  0,16-0,47 g/cm2 và dO Co ngót 
thâp. Tat Ca các tinh chat cüa be tong nhç dIIQC san xuât trong 
nghién c(ru diéu dáp ing duc yêu câu sCr dvng  be tong xi 
mAng cho dung giao thông nOng thôn cap IV trO xuông theo 
tiêu chuân hin hành. 

2.110 

Lien tiic hoá 
cac phân doan 
dam i be tOng 

cot thép dr (mng 
lrc 

NGUYEN 
SgN 

TUNG 

PGS.TS. 
Nguyen 

Xuân Toãn 

Dm be tOng c6t thép dr (mg hrc có nhiu uu dim vi.rt trOi 
so vói dam be tOng cot thép thixäng nên dã thrçc (mg dung 
rng rãi trong th?i gian qua. Các dam be tong cot thép dr (mg 
hrc di.rçc düc san trong nhà may sau do 4n chuyén den cong 
trtrO'ng dé lao lap. VI vy, vic 4n chuyên các phin dam dài 
và nng thu'&ng gp nhiêu khO khän tron khi diéu kin h 
thông giao thông và phirong tin vn chuyên cOn han  chê. Dê 
khãc phic tinh trang nay tác già dé xuât giái pháp phân chia 
mOt  phién dam thành nhiêu phân doan có chiêu dài phü hap, 
du,gc san xuâthàng bat  trong nhà may sau do 4n chuyén den 
cong trlxOng rôi lien tic hOa thành phiôn dam hoàn chinh. Lun 
vAn tác giá da dtra ra dm.rgc sa do kêt câu, tái trong tInh toán và 
qui trInh cong ngh thi cong cüa ket câu darn i be tOng cot thép 
dtr (mng 1rc theo phân doan tr bmràc san xuât tai  nhà may den 
lAp dt tai  cong truOng. Các nOi  dung tinh toán, kiem tra &rcic 
thm.rc hién theo tiêu chuân TCVN 11823-2017 và theo trInh tr 
thi cong dê xuât. 

2 111 

Dê xuât giài 
pháp k thut 
XU !' CC V trl 
nguy hierntren 
tuyén QuOc b 
1 A doan qua 
dja bàn tinh 
Vinh Long 

NGUYEN 
HU"NH 
VIT 

PGS TS 
N u 

Hn Hái g 

Lun vAn nghien c(mu thi,rc trng tai nan  giao thông tren Quc 
10 IA doan di qua dja bàn tinh Vinh Long, Phân tIch cac diêu 
kin ãnh hixâng tài tai nan  giao thông thu th.p so lieu tInh hInh 
tai nan  giao thông tren tuyén. Trén ca sâ do xác djnh dmrqc 36 
vj trI nguy hiem. Trong giOi han  lun vAn, chn 3 vjtrI diem 
den do là: nut giao tai  Km2045+800 QL1 Nga tu cong Khu 
cOng nghip HOa Phu); nut giao tai  Km2046+750 QL1 (Nga 
tu' cong ch Phuóc Yen); nut giao tai  Km2048+800 QLI NgA 
3 dmthng Phu LOc  — Bàu Goc) và mOt  don tuyên tiêm an tai 
nan giao thông doan tuyén Km2035+600 — Km2036+800. 
Phân tIch nhthgnguyén nhân gay tai nan  thOi gian vera qua. 
Trén co sO' dO dé xuât nhthig giài pháp k5' thuât x& b vi trI 
nuy hiêm d darn bão an toàn giao thông, nhäm giám thiu 
so vmm tai nan  và sO ngui thixong vong trên tuyén. 

3 Dai  hQc http:llsv.dut.udn.vnlG_ListDoAnTh.aspx 

G. COng khai thông tin dào tao  theo don dt hang cUa nhà nuâc, dja phuong và doanh nghip 
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STT 
Ten thin vi dt 
hang dào tao s lir9'ng 

TrInh do dào 
tao 

Chuyên ngãnh dào tao Kt qua dào tao 

I Vüng An 65 Dai hpc Cong ngh ch tao  may DA TN 58 (SV) 

2 Vüng An 13 Dai hc K thut ca khI - Ca khI dng 114c DA TN 8 (SV) 

3 Wing An 31 Di hçc K9 thut din — din ti' 
Dà hoàn thành 

chuang trInh hc 

H. Cong khai hi nghj, hi thào khoa hpc do co sâ giáo dic th chirc 

STT 
Ten chü d hi ngh, hi thão khoa 

h?c 
Thôi gian tli chfrc Da diem to chüc 

S hrçrng dai 
biêu tharn dir 

Workshop Kin tn1c - XAy dung qu6c t 
1.n III gitta Khoa Kin tric, Khoa Xây 
drng Cau dung - DUT và Truvng 
Thiêt kê vüng cüa Dai  hçc Utsunomiya 
(Nhât Bàn) 

1-5/3/2021 
Tr%rc tuyên - Triiô'ng 
Dai h9c Bach khoa 

17 

2 

T9a dm Nghiên cüu Khoa h9c & Dào 
tao giUa Trirng Dai  h9c Bach khoa, 
DHDN và Tru&ng Dai  hçc K th4t 
Troyes. 

22/1/202 1 
Trung Di h9c Bach 

khoa 
20 

Hi thão Qu6c th v Cong ngh Tiên 
lien 1&n thir 19 

14/1/202 1 
Tr%rc tuyn - Trung 
Dai h9c Bach khoa 

10 

Hôi thào ye cong tác dào tao  ngành Din 
tr- Vin thông 

26/3/2021 
Tnrc tuyn - Tnrmg 
Dai h9c Bach khoa 

Hi nghj Khoa h9c Ca hçc Thüy khi 
toân quôc 1n th 24 

22,23.24/7/2021  
Tru&ng Dai  hc Bach 

khoa 

6 
HOi thão Qu6c t v Cong ngh Tiên 
tiên IAn thu 20 

23,24/11/2021  
Trrc tuyn - Tnthng 
Dai hoc Bach khoa 

20 

Hi tháo Dánh giá nhóm cong vic s 5 
và kh&i dong nhóm cong vic s6 6 thuc 
thr an PURSEA - Di mâi Quãn tn Dai 
hçc t?i  DOng Nam A 

6,7,8,9,10/12/2021 
Trrc tuyn - Trix&ng 
Dai hoc Bach khoa 

8 

Chui sir kiên Hôi tháo truc tuyn 
Academic Reunion "Cong ngh s6 
hixâng dn phát trin xanh và ben vng 
ha tAng xây d%mg". 

30/10/202 1- 
29/01/2022 

Trirc tuyn - Trumg 
Dai hQc Bach khoa 

30-60 

9 
Hi thào Nhthig thành t1ru gAn day trong 
hçc may, khoa hçc d Iiu, h th6ng 
thông minh Va mang - MaDaIN 2021 

15,16/12/2021 
Tnrc tuyên - Tnräng 
Dai hoc Bach khoa 

10 

Hi nghj khoa hçc vâi chü d COng 
nh Nhit lanh  htthng dn phát triên 
ben vng lAn 2 

17/4/2022 
Tri,rc tuyên - Trtrng 
Dai h9c Bach khoa 

ii 
Hi thâo quc t IAn thir 5 vA diAu khiAn, 
nghien ciru robot và khoa h9c thông tin 
nAm 2022 (ICCRI 2022) 

02-04/4/2022 
Tic tuyn - Trtrèng 
Dai hoc Bach khoa 

50 
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I. Cong khai thông tin v các boat dng ngbiên ciru khoa hQc, chuyn giao cong ngh, san xut th'cr vâ 
tu van 

STT 
Ten dtr an, nhim vy khoa hQc cong 

ngh 

Ngirôi chü 
trI va các 

thành viên 

IMi tác 
trong 

nuc va 
quoc te 

Thôi gian 
thiyc hin 

Kinh 
phi 

thiyc 
hin 

TOm tt san 
phm, ung 
dung thirc 

tin 

1 
Nghién ciru cci ch bin dng cia da tinh t1i 
km thông qua mô phóng phAn tCr hüu han  ciia 
thI nghim nanoindentation. 

TS. Nguyn 
Pham Th 

Nhân 
2021-2021 30 

2 Ong nghe y t k' thut s thông minh 
TS.DTh 

an 
2021-2021 30 

3 
Nghiên c(ru thit k ch tao  h thng thit bj 
trao d6i nhit và xây drng các bài thI nghim 
phiic vii giàng dy 

KS. Trn Thi 
M5' Linh 

2021-2021 25 

4 
Phát trin phirong pháp phAn tcr hOu han  dêo 
crng (RPFEM) dë tInh toán khã näng chju 1rc 
cCia móng nông trên nn dt hai lap. 

TS. Pham 
Ngoc Quang 

202 1-2021 40 

5 
Thit k môi tnthng lam vic trirc tuyên - da 
phi.rong tin h trQ qua trinh thiêt k tich hçp 
da ngành ngh 

TS. Vu Thi 
Hanh 2021-2021 25 

6 Mo hinh lan truyn mA dOe  trong  mang  Wi-Fl 
IS. LO TrAn 

2021-2021 30 

7 
Nghiên ctu giâi pháp và rng diing cong ngh 
3G/4G trong lTnh vtjc phát thanh không day 
dung trong cac tinh huông cânh báo t& xa. 

KS. Lé Hông 
Nam 

2021-2021 20 

8 

Phát hiOn và phân tIch chuyn dng cüa con 
ngui phIa sau b(rc txông bang cách phic hcl 
tin hiu radar vài k9 thut cam bin nOn và ma 
trn chirp 

IS. Nguyn 
Thj Hng Yn 

2021-2021 25 

9 
Nghiên cüu Va dánh giá 1iiu qua cüa các giao 
thrc truyn tin trong h thông loT thii gian 
thrc 

KS. Thai 
Hin 

2021-2021 25 

10 
NghiOn ciru t6ng hqp 4t lieu cu tric nano trOn 
ca s& molybden disu!fua (MoS2) üng dvng  cho 
ch tao  din crc anode pin lithium/sodium-ion. 

TS. LO Quôc 
Huy 

2021-202 1 40 

11 
Dánh giá và so sánh hiu qua sü ding và hiOu 
qua kinh t cho mái bang trong Cong trinh kin 
trüc. 

TS. L Trirng 
DiHa 

202 1-2021 25 

12 

Nghiên c(ru d xut các giâi pháp nâng cao an 
toàn xe chy và tang nang lrc thông hànhtrOn 
mOt s tuyén thrOng trVc chInh a thành phô Dà 
Nang. 

ThS. Vö Hal 
Lang 

2021-2021 25 

13 
NghiOn ctru thrc nghim các tinh chAt co 1' cüa 
cAp phi dá dAm-cao su gia c6 xi mAng 

IS. Phm 
Ngcc Phirong 

2021-2021 25 

14 
Nâng cao hiu qua chju un cüa dAm be tong 
cot thép gia cô bang tam CFRP. 

TS. H6 Manh 
Hung 

20212021 30 

15 
Nghiên thu tInh toán thit k kháng chAn theo 
tinh nang cho kt cAu cAu BTCT UST nhjp gian 
don trén tuyn cao tc Dà Nang — Quãng NgAi 

TS. Nguyn 
Duy Thão 

2021-2021 40 

16 
Nghiên thu qua trinh ttich ly tinh dAu trAm 
hirang bang cong ngh chit nhit dO thAp 

IS. Phan 
Thanh Son 

2021-2021 30 



51 

STT 
Ten dui' an, nhim vt51 khoa hQc cong 

ngh 

Ngirbi chü 
trI %' 

thành viên 

Di tác 
trong 

nirO'c và 
quoc te 

ThM gian 
thrc hiên 

Kinh 
phi 

thrc 
hin 

Tom tt san 
phâm, frng 
dung thyc 

tin 

17 
Nghiên cüu quy trInh tng hqp phôi xà phOng 
(soap base) óng diing trong san xuAt xà phOng 
có nguôn gôc tier nhiën 

ThS. Nguyn 
Thj Minh 
Nguyt 

2021-2021 30 

18 
Chuyn di CO2 và H20 thành khI nhiên 1iu 
tng hcp (H2  và CO) dixài tác dung  cUa xàc tác 
và gia nhit cam ng. 

IS. Nguyen 
Minh Hoàng 

2021-2021 40 

19 
Mo phOng cot ng thép nhM be tong chju tác 
dung  cUa tái trong nén dc tr11c và tãi trcng 
ngang tun hoàn 

TS. Phan Dinh 
Hào 

2021-2021 25 

20 
Nghien ctru di,r doán cLràng dO chju nén be tong 
scr ding 4t Iiu dja phi.rong bng quy hoach 
thrc nghiém và mang nO-ron nhân tao 

ThS. Vtnng 
Lé Thâng 

2021-2021 25 

21 
Nghiên c(ru, dánh giá hiu qua qua trInh sinh 
hóa hiu khI chuyn hóa chat dinh dirong trong 
xCr 1' nmvc thai tfr qua trinh chE bin thUy san 

ThS. Phan Thj 
Kim Thüy 

202 1-2021 25 

22 
Thu h6i photpho trong dung djch nithc và sCr 

dung  san phâm sau qua trInh xir I' lam phân 
bOn 

IS. Ho Hông 
Quyen 

2021-2021 25 

23 
Nghien ctru hin trang và xác djnh các trâ ngai 
trong thrc tin xr 1' bàn thai ti các tram xcr 
nuoc thai do thj. 

ThS. VO Dip 
Ngvc Khôi 

202 1-2021 25 

24 
Xác dinh chi s cãn th&ng ngun ni.róc nhm 
phvc vu cp ni.râc ben vng cho luu virc song 
Vu Gia — Thu Bn 

ThS. Mai ThI 
Thüy Dircmg 

2021-2021 25 

25 
Nghién c(ru mô hInh hành vi phan Ioai chit thai 
ran hO gia dinh va t'rng din trong vic dir doãn 
t 1 tharn gia tai  thành phô Dà Nng 

TS. Tran VU 
Chi Mal 

2021-2021 40 

26 
Phân tich khá näng xoi ngm cüa dâp dt bang 
mô hInh s 

IS. Lê VAn 
Thâo 

2021-2021 25 

27 
Ti ru mOt  và da miic tiêu dra trén phirong 
pháp Taguchi cho co tInh cüa hn hçp 4t 1iu 
PC/PMMA quang hoc. 

TS. Trn Minh 
Sang 

2021-2022 40 

28 
Nghiên cu và dánh giá kha nAng hoat dOng 
cüa cam bin áp sut dira trén hiu üng áp tth 
i'rng dung  trong 4t the bay cU nhO và siêu nhO. 

TS. Pham Anh 
Dtc 

202 1-2022 30 

29 
Nghien ciru thi& k, ch tao  bàn hut chân 
không sCr dung  trén may phay CNC khi gia 
cong chi ti& dang thm mông. 

ThS.Trân 
Miiih Thông 

202 1-2022 25 

30 
Nghien cru düc hçrp kim NhOm quy mô phOng 
thI nghim. 

ThS. Nguyn 
Linh Giang 

2021-2022 25 

31 
TInh chat quang cüa vt IiOu nano cu trác 
MoS2 và dê xuât các üng dung phü hcrp. 

TS. Nguyn Ba 
Kiên 

2021-2022 25 

32 
Nghién thu xac djnh h s6 dOng lirc cua cau 
dam be tong cot thép di.rói tác dung  cUa tái 
trng thay dôi. 

- ThS. Nguyen 
Thj Kim Loan 

2021-2022 25 
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STT 
Ten d'  in, nhim vy khoa hQc cong 

ngh 

Ngirôi chü 
tn và các 

thành viên 

06i tác 
trong 

niwc va 
quoc te 

Thôi gian 
thic hin 

Kinh 
phi 

thu'c 
hin 

Tom tt san 
phm, frng 
dyng thyc 

tin 

33 
Khão sat ânh hu&ngcüa nhit d và mM ttrang 
quan vó,i 4n tc nhAm tM uu hóa các thông so 
gia cong cUa tam nhra acrylic. 

- 
TS. Nguyen 
Cong Hành 

2021-2022 30 

Nghiên cru nâng cao hiu qua 4n hành h 
thông din mat tthi thông qua cOng ngh loT. 

IS. HuS'nh 
Thanh Tüng 

2021-2022 30 

35 
Nghiên cru dánh giá r01 ro v môi trithng và 
sire khOe cüa cu dan khu virc bäi rác Khánh 
San, thành ph Dà Nng, Vit Nam. 

ThS. Hoàng 
Ng9c An 

2021-2022 40 

36 

NghiOn ciru phân l.p, tuyn chn mt s chüng 
vi sinh 4t hUu hiu de irng dvng  trong xtr l2 
chAt thai rAn hUu co lam phân bón hUu ca sinh 
hoc. 

TS. Dng 
Quang Hái 2021-2022 25 

Nghiên ciru dc tinh cAu tri1c din tCr cüa màng 
film ZnO pha tap  trOn nn kim loi Cu. 

TS. H ViAt 
ThAng 

202 1-2022 30 

38 
NghiOn C(rU biAn tInh xp polyurethane bAng 
PVA hydrogel (mg dvng  lam giá thA cho X1I l}' 

nirâc thai. 

Ph mA 
Anh 

2021-2022 30 

39 
NghiOn c(ru dãc tInh sinh hçc cUa vi khuAn 
Bacillus velezensis và thci nghim san xuAt 
phân bón vi sinh. 

ThS.VOCông 
TuAn 

2021-2022 30 

40 
NghiOn ciru h vi sinh vt có Ich trong phân gia 
cam vâ thcr nghim san xuAt phân hüu ca V 
sinh tir phân gia cam và bã trong nâm. 

IS. Mac  Thj 
Ha Thanh 

202 1-2022 25 

41 
NghiOn c(ru và dánh giá h th6ng HVAC SIX 

diing chê d thông gió hn hqp trong cong trinh 
nhà ô vA mt kinh tO va tiAt kim näng krcxng. 

TS. D Thanh 
HuyAn 

2021-2022 30 

42 
Nghiên c(ru mô phong dáng ngui trOn khong 
gian ba chiAu tir hInh ánh hai chiAu sir ding 
phucrng pháp hçc sâu (Deep Learning). 

KS. Phm LO 
Minh Hoàng 2021-2022 25 

43 
Khão sat dla  hinh day song và xac djnh dc 
trtmng bOn cat phân b dQc theo h th6ng song 
Vu Gia Thu BOii. 

ThS. Nguyen 
Quang Binh 

2021-2022 25 

44 
Mo phong vn hành diAu tiAt h thng liOn h 
chira luu virc sOng Vu Gia — Thu Bôn nh&m 
giám 10 cho ha du. 

- 
IS. Nguyen 
Thanh Hâo 

2021-2022 25 

45 
Nghiên ciru xây dirng mo hInh d doán phãn 
bô nhit d trong mt &räng be tong nhija 
khu vmrc Dà NAng. 

ThS. Tr.n Thj 
Thu Tháo 

2021-2022 25 

46 
So sánh hành vi lái xe khOng an toàn tai  nut 
giao cüa ngträi di xe may và tài xA cong ngh. 

TS. Nguyn 
Phiróc Qu' 

Duy 
202 1-2022 40 

47 
(Jng dung Xi mang vi sinh (Biocement) d tang 
cuxng tInh chAt co l' ciia vt lieu thi nhAm 
thIch irng vài sir biAn dM khi hâu. 

TS. 1-bang 
Phtrong TOng 

202 1-2022 40 

48 
NghiOn c(ru dánh giá s(rc khang un cOa khàp 
nôi giüa các ban mt cAu dUc sAn sir dpng 
phirong pháp neo bAng tAm thép diic 1. 

- 
TS. Nguyen 

Minh Hâi 
202 1-2022 40 
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STT 
'len du an, nhim vy khoa hQc cong 

ngh 

Ngu*ichü 
trI và cac 

thành viên 

Dôi tác 
trong 

niroc va 
quoc te 

Thôl gian 
thti'c hin 

Kinh 
Phi 
thyc 
hin 

Tom tt san 
pham, 1mg 
thing thrc 

tien 

49 
Nghiên cüu ãnh hLrOrng cüa ham Itrcing Xi mang 
den nhit thüy hóa trong Be tOng khi Ian 
móng trV câu. 

- 
ThS. Nguyen 
Tin Dung 

202 1-2022 25 

50 
Nghien cCru k$' thut da truy cp phi trirc giao 
NOMA kt hgp cong ngh massive MIMO cho 
mang truy cp vô tuyn sau 50 

Lê Th Phtxang 
Mai 

202 1-2022 305 

51 

Nghien cru sir ânh htràng cüa phtrcmg pháp 
dánh 1a dn qua trInh cháy cUa hn hqp dot 
nghêonhien 1iutrongbungd&dngtIchcüa 
dng c0 d& trong 0 diu kin lam vic mO 
phOng 

Lê Minh Tin 202 1-2022 440 

52 
nghiên cru üng dicing tLrmg chán dt Co ct 
bang thép ma kern tir ché tao  phü hqp vài 4t 
1iu dp dja phiwng khu vi.rc mien irung 

Châu Tnr&ng 
Linh 

2021-2022 565 

53 
Xây dirng mô hInh 4ii hãnh h th6ng h chCra 
da miic tiêu trên Iuuw virc song Vu Gia Thu 
Bn 

VO Huy Cong 202 1-2022 400 

Vt 1iu cu tr(ic nano dra hen dichalcogenide 
cüa kim ba1  chuyn tip dung cho anode cüa 
pin Na-ion/Zn-ion: tr tng hqp 4t 1iu dn chO 
tao pin và do dánh giá hiu suât cCia pin 

PGS. TS. Luu 
Di:rc BInh 

202 1-2022 60 

55 

Nghién cru thit k vã ch tao  xe tãi chuyên 
chO hang hóa nguyen vt Iiu tâi tr9ng duâi 
500 kg, üng dung he dng lujc nãng luçmg din, 
ap dung trong pham vi cac nhà may cong 
nghip 

1S. Lé Minh 
Dirc 

202 1-2022 60 

56 
Nghiên c(ru thut toán di ngu üng d%lng trong 
xir l' ãnh y t 

TS. Dng Hoài 
Phucing 

2021-2022 60 

H th6ng loT cãnh bAo ngp Iit tai  các thyn 
&rOig thành ph6 Da Nng tIch hqp do quan 
träc môi trrng dra trén cong ngh LoRaWAN 
kt hcp vâi mang vin thông 

TS. Ngô DInh 
Thanh 

202 1-2022 60 

58 
Phát hiên vt n6t trên b mt 4t Iiu si:r di1ing 
deep learning (deep CNN) 

TS. Trn Thj 
Minh Hanh 

202 1-2022 60 

59 Thit k LoT gateway tc do cao 
TS. Nguyn 

Duy Nht Vin 
2021-2022 60 

60 
Phát hin và ngAn chn tn cOng mng scr dirng 
trItu nhân tao  và mng djnh nghia bang phân 
mém 

IS. Tang Anh 
Tuân 

2021-2022 60 

61 
Nghiên cru sr dvng  ph phm nông san d ch 

tao  4t 1iu gi11 am cao cho các 1rng ding trong 
nôngnghip 

KS. Nguyn 
Thi Tuyt 

Ngçc 
202 1-2022 60 

62 

NghiOn ciru hoat tInh sinh hoat cua Ia V6i 
(Cleistocalyx operculatus) và dr doán c ché 
tác dng phân tr bang phrrng pháp sang I9c 
ao. 

TS. NgO Thai 
Bich Van 

2021-2022 60 
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STT 
Ten dy an, nhini vy khoa hQc cong 

ngh 

Ngu*i chü 
trI va cac 

thành viên 

Dôi tác 
trong 

rnro'c va 
quoc te 

Thôi gian 
thyc hin 

Kinh 
phi 

thrc 
hin 

Tom tat san 
phm, frng 
dyng thrc 

tin 

63 
Nghien cCru hot tInh prebiotic cüa 
polysaccharide chit xut tt'r sinh khi sql nrn 
Cordyceps militaris 

PGS.TS. Ding 
Minh Nhât 

202 1-2022 60 

64 
Xây drng ccx sO dii lieu và h thng quàn 
thông minh cia dng sinh hc h thrc 4t các 
khu rrng dc ding tinh Quãng Nam 

PGS.TS. Pham 
Thi Kim Thoa 

2021-2023 2785 

65 
Dánh giá din bin ngp ll)t và d xut giài 
pháp i'rng phó ngp 1it thành ph Tam KS'  trong 
b6i cành do thj hOa và bin dôi khI hu 

PGS.TS. 
Nguyn ChI 

Cong 
2021-2023 1933 

66 

0ng dingj trI tu nhân to xây dtjng chuang 
trinh cãnh báo sat,  tru91 di.rói tác dông cüa biên 
Mi khI hâu tai các ththng giao thông có nguy 
ccx sat,  tru9t trén dja bàn Tinh Kon Turn 

TS. TrAn 
Trung Vit 

202 1-2023 1980 

67 

Ap ding rnô hInh xac sut dir báo ving xoi 
ngârn cüa dip,  dé Co xét dn sr thay doi ngâu 
nhiên tInh chat ccx 15' cCia dt theo không gian 
và th&i gian 

LO Van Tháo 202 1-2022 320 

68 
Dánh giá vn c1 tIch hop ngun nàng luqng tái 
tao quy mô lan vào 1uài din & Vit Nam 

Lé Dlnh 
Ducmg 

202 1-2022 427 

69 

Phân tIch nhân t1  ánh hLr&ng hành vi lái xe 
khong an toàn cUa tài x giao hang cOng ngh 
sr dyng mô hinh phtroiig trinh cu trOc két hçp 
ma.ng ncxron nhân tao 

Nguyn PhuOc 
Qu5' Duy 

202 1-2024 180 

70 
Nghiên c(ru giái pháp gia ctr&ng hiu qua sCr 
ding vâi sçxi kS'  thut cuOng d cao dôi vâi ct 
be tong ct thép 

Mai Anh Dirc 202 1-2024 180 

71 
Nghiên cCru ch tao màng polymer kháng 
khun chira tinh du 

DLrcxng Th Hy 202 1-2024 180 

72 
Nghiên cru c1 bn và khâ nàng chin song din 
tir cña 4t 1iu nanocomposite t,r phi,ic hôi (mg 
ding trong các thit bj co-din tCr 

TrAn Minh 
Sang 

202 1-2024 224 

73 

Thrc nghim và (mg dyng phucxng pháp s kt 
hçxp mang  na-ron nhân tao  (Artificial Neural 
Networks - ANNs) d xác djnh phân b nhit 
trong kt cu mt &r&ng nCra c(mng có xét den 
thay di chiu dày I&p mt be tong nhma 

Trân ThI Thu 
Thâo 

2021-2024 164 

Nghiên cCru giái pháp nâng cao hiu nãng 
chuyen giao mang  và can bang tài cho phtrcxng 
tin giao thông trong h thng giao thông thông 
minh (ITS) 

Dào Duy Tun 2021-2024 164 

K. Cong khai thông tin kim dnh ccx s& giáo dic và chucmg trinh giáo dic 
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STT 
Ten co sO dão to hoc 
các chu'ong trinh dào 

tio 

ThOi 
diem 
dánh 
gia 

ngoài 

Ket qua 
dánh 

giá/Công 
nhân 

Nghj quyet 
cOa HOi 

dông 
KBCLGD 

Cong nhn 
dt/không 
dt chat 

lu'qng giáo 
dic 

Giy chu'ng nhn/Công 
nhân 

Ngày cp Giá trl dn 

TruOng DH Bach Khoa - 
DH Dà Nng 

05/2016 Dat 
85,2% 

VNU-CEA 
(Viét Narn) 

Dat 14/10/2016 14/10/2021 

2 
TnrOng DH Bach Khoa - 
DH Dâ Nng 

02/20 17 Dat 
HCERES 

(Châu Au) 
Dat 13/06/20 17 13/06/2022 

Chuong ttinh Chat 1u9ng 
cao PFIEV ngành K 
thuât co khI — chuyen 
ngaiii San xuAt tr dng 

2010 CTI 
ENAEE Dat 

01/9/2010 3 1/8/2016 

2016 01/9/2016 31/8/2022 

4/2022 CT! Cha cAp chrng nhn 

4 

Chirnng trinh ChAt krcmg 
cao PFIEV ngàiih K 
thut din — chuyên 
nganh Tin IiQc cong 
nghip 

2010 
Dat 

CTI 
ENAEE Dat 

01/9/2010 31/8/2016 

2016 01/9/2016 31/8/2022 

04/2022 CTI Cho cAp chting nhn 

5 

Chrong trinh ChAt luo'ng 
cao PFIEV nganh Cong 
ngh thông tin — chuyên 
ngành Cong ngh phAn 
rnêm 

2014 
Dat 

CTI 
ENAEE 

2014 19/02/2016 

2016 01/9/20 16 3 1/8/2022 

04/2022 CT! Cho cap chcrng nhn 

6 
Chtrcing trinh Tiên tin 
ngành Din t-Vin 
thông (ECE) 

10/2016 Dat A1JN-QA Dat 14/11/2016 13/11/2020 

7 
Chuong trInh Tiên tin 
ngành He thAng nhiing 
(ES) 

10/2016 Dat AUN-QA Dat 14/11/2016 13/11/2020 

8 
Chuong trInh dào tao 
Din tir-Vién thông 

04/2018 Dat AUN-QA Dat 05/5/201 8 04/5/2023 

Chi.rong trInh dào tao  K5 
thuât Diên - Diên tr 

04/20 18 Dat AUN-QA Dat 05/5/20 18 04/5/2023 

Chuong trInh dào tao  k 
thut Dâu khI 

04/2018 Dat AUN-QA Dat 05/5/2018 04/5/2023 

Chuong trInh dào tao 
Cong ngh thông tin 

04/2018 Dat AUN-QA Dat 05/5/2018 04/5/2023 

12 
Chuong trmnh dào tao 
Kiên trüc 

10/20 18 Dat AUN-QA Dat 11/11/2018 10/11/2023 

13 
Chuang trinh dao tao 
Kinh té Xây drng 

10/2018 Dat AUN-QA Dat 11/11/2018 10/11/2023 

14 
Chuong trInh dào tao  K 
Thut Xây Drng COng 
TrInh Giao Thông 

10/2018 Dat AUN-QA Dat 11/11/2018 10/11/2023 

15 
Clnrong trinh dao tao 
Cong ngh thpc phArn 

10/2020 Dat AUN-QA Dat 30/11/2020 29/11/2025 

16 

Chtxong trinh dào tao  K 
thut xây drng - Chuyén 
ngành Xây drng dan 
diing và Cong nghip 

10/2020 Dat AUN-QA Dat 30/11/2020 29/11/2025 



Dà Nng, ngay2 tháng  4  nám 2022 
EU TRIXNG 

S. Doan Quang Vinh 

56 

STT 
Ten co s& dào tao hoäc 
các chirong trInh dào 

to 

Thol 
dim 
dánh 
giá 

ngoài 

Kêt qua 
dánh 

giá/Công 
nhân 

Nghj quyt 
cüaHi 

A dong 
KDCLGD 

Cong nhn 
d3t/ông 
dt chat 

hr9ng giáo 

Giy chfrng nhn/Công 
nhân 

Ngày cp Giá trl dn 

17 
Chixcmg trInh dào tao  K 
thut Ca khI -Chuyên 
ngành Ca khI dng 1irc 

10/2020 Dat AUN-QA Dat 30/11/2020 29/11/2025 

29/11/245 18 
Chrang trInh dào tao  K 
thuãt Ca — dién tcr 

10/2020 Dt A-QA t 30/11/2020 
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